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ATA REUNIÃO: Comitê Sustentabilidade 

Data: 24 de Novembro de 2015 

Horário: 10h30min 

 

Presentes: Lourdes Nunes – ROYAL QUIMICA, Cristiano Oliveira e Ruy Toledo– MVC, Eliana Oliveira – 

MARCOPOLO/CIFERAL e NEOBUS, Taíse Tansini – MASCARELLO, Luis Ometto - JUSHI, Marco Antônio 

Simon – CONSULTOR, Lucas R. Camatta e Paulo Camatta - ALMACO. 

Ausências justificadas: 

Regis Garcia - TECNOFIBRAS  

Abertura: 

Paulo Camatta – iniciou a reunião às 10h30min agradecendo a presença de todos e passando a palavra 

para o consultor Marco Antônio Simon. 

 

1. Assuntos abordados 

 

 

1.1: Marco Antônio deu início a apresentação referente a atualização de status, agradecendo todo 

o suporte recebido de  Cristiano Oliveira durante as visitas nas cooperativas e no SINDUSCON, e 

auxiliando nas dúvidas apontadas pelos presentes; 

 

1.2 Marco Antônio agradeceu Paulo Camatta por ter comparecido ao Ciclo de Palestras Abrafiltros 

realizado em São Paulo, informando que foi muito esclarecedor as informações conseguidas com o Sr. 

Flávio de Miranda Ribeiro, Assistente Executivo da Vice-Presidência da CETESB, que foi um dos 

palestrantes no evento; 

 

1.3: Paulo Camatta gratulou Marco Antônio pela oportunidade de participar do evento e informou 

todos os presentes que ficou claro que a prioridade do governo do estado de São Paulo na área de 

sustentabilidade é justamente regularizar as empresas que já constam nos editais referentes a logística 

reversa no estado, concluindo que os materiais compósitos não estão entre os materiais alvos da logística 

reversa pós consumo do estado de São Paulo; 

1.4: Marco Antônio apresentou os perfis das três cooperativas visitadas nos dias 17 e 18 de 

Novembro, comentando que encontrou muitas dificuldades para se obter dados referentes a números e 

endereços de contatos com as mesmas, bem como outras informações básicas relativas ao ambiente 

administrativo e processual das entidades; 

1.5 : Foi aprovado por todos os presentes a adoção da cooperativa ACMR – Novo Amanhecer para 

o programa ALMACO de Logística Reversa; 

 

1.6: Paulo Camatta sugeriu que o comitê considerasse a possibilidade de iniciar o programa de 

logística reversa utilizando a própria cooperativa como ponto inicial de coleta por parte do parceiro 

logístico, encaminhando os resíduos para as mesmas com intuito de totalizar a meta acordada de 5 

toneladas ano;  
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1.7: Luis Ometto preconizou que o comitê tome cuidado ao definir a cooperativa como ponto de 

coleta pois as empresas locais que não participam do comitê e trabalham com materiais compósitos 

podem tentar se aproveitar do local, depositando resíduos na frente da cooperativa de forma ilícita; 

 

1.8: Cristiano Oliveira respondeu que podemos usar esse “gancho” para solicitar as empresas que 

não participam do comitê que realizem a adesão do mesmo, bem como a fiscalização junto ao SEMA em 

caso negativo; 
 

 

 

 

2.  Definições 

 

 2.1: Marco Antônio juntamente com a ALMACO devem elaborar o Termo de Compromisso com 

base na minuta cedida pelo SEMA, solicitando das empresas participantes do comitê toda a documentação 

necessária, bem como as assinaturas de seus respectivos representantes; 

 

 2.2: Marco Antônio deve elaborar o relatório referente as cooperativas visitadas para o 

encaminhamento a todos os membros do comitê; 

 

2.3: Marco Antônio juntamente com a ALMACO devem elaborar o contrato de parceria a ser 

celebrado com o parceiro logístico escolhido pelo comitê, a empresa GEOQUIMICA; 

 

2.4: Marco Antônio juntamente com a ALMACO devem elaborar o contrato de parceria a ser 

celebrado com a cooperativa escolhida NOVO AMANHECER; 

 

2.5: ALMACO deve encaminhar email para todas as empresas participantes solicitando toda a 

documentação necessária para a realização do termo de adesão; 

 

2.6: Definida a data da próxima reunião para o dia 03 de Fevereiro de 2016 às 10h30min no 

CETECOM.; 

 

 

 

 

Paulo encerrou a reunião às 13h00min agradecendo a participação de todos. 

 

São Paulo, 24 de Novembro de 2015 

 

Paulo Camatta 

GE. ALMACO 


