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ATA REUNIÃO: Comitê Sustentabilidade 

Programa Almaco de Logística Reversa (PALR) 

Data: 09 de Abril de 2015 
Horário: 10h00min 

 

Presentes: Marco Antônio Simon - CONSULTOR LOGÍSTICA REVERSA, Lourdes Nunes – ROYAL QUIMICA, 

Ruy Toledo e Cristiano Oliveira – MVC, Thiago Hamacher – CAIO INDUSCAR, Eliana Oliveira – 
MARCOPOLO/CIFERAL, André Oliveira – REICHHOLD, Luis Ometto – JUSHI DO BRASIL, Guilherme Pazetto 

– O-TEK TUBOS, Lucas R. Camatta e Paulo Camatta - ALMACO. 

Ausências justificadas:  

Taíse Tansini – MASCARELLO, Luiz Gustavo Nogueira – OWENS CORNING, Riciane Monteiro – 
MORQUÍMICA e Sérgio Castellão – CPIC, Régis Garcia - TECNOFIBRAS 

Abertura: 

Paulo – iniciou a reunião às 10h00min agradecendo a presença de todos e informando a pauta da reunião. 

 
1. Assuntos abordados 

 

 

1.1: Marco Antônio deu início à apresentação do relatório referente ao status do plano de ações até 

a presente data, auxiliando nas dúvidas apontadas pelos presentes; 
 

1.2: Thiago Hamacher elucidou que ainda não encaminhou a relação de Peças para substituição 

fornecidas no estado do Paraná em 2014 porque a mesma depende da autorização do departamento 

jurídico, que se encontrava em férias coletivas; 
 

 1.3: Ruy Toledo questionou aos presentes qual foi a informação mais difícil de levantar dessa 
relação; 

 

1.4: Eliana Oliveira junto com Thiago Hamacher, responderam que a maior dificuldade foi o 

levantamento das dimensões de cada peça; 

 

1.5: Paulo Camatta alvitrou às empresas participantes que ainda não enviaram a relação, que 

priorizem o envio das informações de volume/peso das peças fornecidas, deixando as dimensões como 
segunda prioridade e concluindo que caso alguma empresa necessite criar um termo de confidencialidade 

para as informações encaminhadas, basta nos avisar que providenciaremos, pois todos esses dados serão 

consolidados em um único valor a ser adicionado ao Programa;   

 
1.6: Guilherme Pazetto, junto com Luis Ometto e Lourdes Nunes sugeriram que as cobranças 

referentes ao envio de documentação ou informações fossem realizadas com todos os integrantes do 

comitê em cópia, para que todos tenham ciência da ou das pendências que cada integrante possui para o 

andamento do programa; 
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1.7: Todos os presentes concordaram que, após a primeira cobrança referente ao envio de 

documentação ou informações pendentes por parte de algum participante ser realizada, se não houver 

resposta ou envio da documentação durante o prazo solicitado, uma segunda cobrança será realizada com 
todos os participantes do comitê em cópia; 

 

1.8: Marco Antônio manifestou que seria interessante a presença do presidente da ALMACO na 

data de entrega e apresentação do anteprojeto no SEMA devido a relevância do evento; 
  

1.9: Paulo Camatta concordou com a sugestão de Marco Antônio complementando que o comitê de 

sustentabilidade possui uma relevância tão grande para o conselho gestor da ALMACO que o mesmo criou 

uma pauta fixa em todas as reuniões cujo objetivo é reportar o andamento do plano de ações referente 
ao programa de Logística Reversa, finalizando que só seria necessário conjugar as datas da reunião do 

conselho gestor e da apresentação no SEMA; 

 

1.10: Thiago Hamacher perguntou como podemos assegurar que o parceiro logístico estará 
realmente coletando a quantidade de resíduos acordado pelo Comitê; 

 

1.11: Paulo Camatta comentou que não existe forma 100% segura de garantir isso, contudo além 

de todas as documentações obrigatórias que a parceira logística deverá nos encaminhar com todos os 

relatórios de transporte e processamento dos resíduos coletados, será montado um programa de 
fiscalização no qual será executado pelo gestor responsável pelo acompanhamento do programa de 

Logística reversa, que consiste na elaboração de um calendário de auditorias que serão realizadas sem 

aviso prévio para checar os resíduos que estão sendo processados, até mesmo para garantir que os 

materiais que estão sendo coletados e processados fazem parte do nosso ramo de atuação acordado com 
o SEMA; 

 

1.12: Lourdes Nunes comentou que o comitê poderia utilizar os próprios profissionais da área 

ambiental de cada empresa participante para realizar as auditorias; 
 

1.13: Eliana Oliveira indagou sobre como será feito o rateio e emissão de cobranças entre as 

empresas participantes do comitê e seus fornecedores/ transformadores; 

 

1.14: Paulo Camatta recomendou que esse rateio e possíveis cotas de diferenciação devem ser 
negociados entre as empresas participantes do comitê; 

 

1.15: André Oliveira propôs que os transformadores que fazem parte do comitê cobrassem de seus 

fornecedores que também participem do mesmo; 
 

1.16: Todos os presentes aprovaram o cronograma de trabalho proposto por Marco Antônio em 

sua apresentação; 

 
 

1.17: Cristiano Oliveira preconizou que seria necessário montar ao menos uma estimativa de 

custos e rateio entre as empresas para conseguirmos ao menos uma noção de valores; 

 
 

 1.18: Paulo Camatta apresentou aos presentes a estimativa de resíduos gerados no estado do 

Paraná com as informações obtidas até o momento, informando ao Cristiano Oliveira que essa estimativa 

pode ser levantada em cima dos valores apresentados em relação aos resíduos gerados;  

 



 
 

ALMACO | Associação Latino-Americana de Materiais Compósitos_  
Av. Professor Almeida Prado, 532 - Prédio 31 – Térreo - Sala 1 - Cidade Universitária 

CEP: 05508 901 - São Paulo - SP_Tel/Fax: +55 (11) 3719 0098 - 
almaco@almaco.org.br    

www.almaco.org.br  
 

  

 

 
 

 

2.  Definições 

 
 2.1: ALMACO deve agendar a apresentação oficial junto com o consultor Marco Antônio no dia 25 

de Junho de 2015 no SEMA / Paraná; 

 

 2.2: Empresas participantes do comitê que ainda não encaminharam a ALMACO as relações de 
quantidade, peso e dimensões referentes às peças de reposição utilizadas no estado do Paraná no ano de 

2014, devem enviar as mesmas o mais breve possível; 

 

 2.3: ALMACO deve levar o assunto sobre a participação do presidente da associação Gilmar Lima 
no dia da apresentação do anteprojeto no SEMA ao Conselho Gestor para análise e conjugar as datas da 

reunião e da apresentação em caso de aprovação; 

 

 2.4: todos os envolvidos no comitê devem seguir o cronograma de prazos apresentado por Marco 

Antônio e que foi aprovado unanimemente pelos presentes nessa reunião; 
  

 2.5: Foi definida a data para a próxima reunião do comitê sustentabilidade para o dia 05 de Maio 

de 2015 às 10h00min no CETECOM.        

   
 

Paulo encerrou a reunião agradecendo a participação de todos. 

 

São Paulo, 09 de Abril de 2015 
 

Paulo Camatta 

GE. ALMACO 


