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ATA REUNIÃO: Comitê Sustentabilidade 

Data: 03 de Fevereiro de 2016 

Horário: 10h00min 

 

Presentes: Lourdes Nunes – ROYAL QUIMICA, Eliana Oliveira – MARCOPOLO/CIFERAL e NEOBUS, Idemar 

Dagostini – MASCARELLO, Marcos Evangelista – REICHHOLD, Luiz Gustavo Nogueira – OWENS CORNIG, 

Sérgio Castellão Junior - CPIC, Marco Antônio Simon – CONSULTOR, Lucas R. Camatta e Paulo Camatta - 

ALMACO. 

Ausências justificadas: 

Regis Garcia – TECNOFIBRAS, Cristiano Oliveira – MVC, Riciane Monteiro – MORQUIMICA e Luis Ometto - 
JUSHI 

 

Abertura: 

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

da reunião. 

 

1. Assuntos abordados 

 

 

1.1: Paulo Camatta realizou uma introdução manifestando sua preocupação sobre a instabilidade 

do mercado, bem como a forte queda registrada no setor automotivo, com uma redução de quase 40 % 

na produção de ônibus pelo país, sugerindo que, devido aos fatos citados, agora não era a melhor hora de 

iniciar o programa de Logistica Reversa, que iria ocasionar mais custos para todas as empresas 

envolvidas; 

 

1.2 Marco Antônio complementou Paulo Camatta, comentando que conversou com  Cristiano 

Oliveira sobre a implementação do Programa ALMACO de Logistica Reversa, e ambos concordaram que a 

situação do mercado está muito instável para dar início ao Programa no mês de Março, principalmente 

pelo fato desse programa acarretar mais custos para as empresas que fazem parte dos setores mais 

atingidos pela crise nacional atual, concluindo que a SEMA/PR será comunicada dessa necessidade através 

de um ofício previamente elaborado para aprovação durante a reunião pelo grupo, explanando os 

problemas e solicitando um parecer do mesmo referente a prorrogação do prazo de implantação, tendo 

em vista que o Comitê continuará ativo durante esse período finalizando o termo de compromisso a ser 

celebrado junto à secretaria; 

 

1.3: Paulo Camatta juntamente com Marco Antônio sugeriram que a data de implantação do 

Programa ALMACO de Logistica Reversa fosse prorrogada para o mês de Julho de 2016, sintetizando que 

a partir do mês sugerido, as empresas terão uma visão mais concreta do andamento em relação ao 

desenvolvimento de mercado durante o resto do ano; 

1.4: Paulo Camatta solicitou o parecer de todos os presentes em relação as ações sugeridas; 

1.5 : Luiz Gustavo Nogueira questionou se o mês de Julho realmente seria a melhor opção para 

retomar a implantação do Programa; 
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1.6: Paulo Camatta respondeu que não é possível termos certeza se o mercado vai melhorar ou 

piorar até o mês de Julho, mas teremos sim uma melhor previsibilidade do desenvolvimento do mercado 

durante o resto do ano a partir do mês de Julho;  

 

1.7: Marco Antônio complementou que nas questões governamentais pela própria sistemática do 

programa, é mais provável a chance de sucesso em obter uma prorrogação de três meses devido ser um 

padrão aceito pelo governo e indicado pela SEMA-PR em situações anteriores;   

 

1.8: Eliana Oliveira comentou que acredita não haver problemas em adiar a implantação do 

programa junto ao SEMA/PR, principalmente pela desmistificação de que os materiais compósitos são os 

“vilões” da Logistica Reversa, além da credibilidade que a associação construiu com a secretaria devido ao 

trabalho sério que tem sido conduzido desde o início do comitê; 

 

1.9: Foi aprovado por unanimidade a prorrogação do prazo de implantação do Programa ALMACO 

de Logistica Reversa para o mês de Julho de 2016; 

 

1.10: Marco Antônio deu início a atualização de status, sanando as dúvidas apontadas pelos 

presentes; 

 

1.11: Marco Antônio deu início a leitura da minuta referente ao ofício a ser encaminhado ao 

SEMA/PR, para tratar sobre a possibilidade de prorrogação do prazo de implantação do Programa ALMACO 

de Logísica Reversa; 

 

1.12: Foi aprovado por unanimidade o ofício a ser encaminhado para o SEMA/PR referente a 

solicitação de prorrogação do prazo de implantação do Programa ALMACO de Logísica Reversa; 

 

1.12: Sérgio Castellão perguntou sobre o procedimento do parceiro logístico referente as almas e 

insertos metálicos acoplados nos resíduos de materiais compósitos coletados; 

 

1.13: Marco Antônio explanou que a GEOQUIMICA possui uma estrutura de segregação dos 

materiais, separando os compósitos dos outros tipos, concluindo que a cobrança será realizada somente 

em relação a pesagem dos materiais compósitos após serem separados dos demais. 

 

1.14: Foi cogitada a possibilidade de reavaliar o volume de reciclagem proposto no programa – 

5.000 kg no primeiro ano – em função dos resultados de 2015, o que certamente acarretaria diminuição 

do volume. Marco Antônio esclareceu que apesar dessa possibilidade, isso não seria adequado uma vez 

que o volume já é muito baixo quando se trata de logística reversa, inclusive relembrou a dificuldade em 

conseguir uma empresa para a coleta pelo baixo volume, que em muitos casos corresponde a coleta 

realizada por um caminhão. Mencionou que diante de todas as empresas contatadas, a Geoquímica foi a 

única empresa que demonstrou interesse em função da parceria já realizada no programa de filtros 

automotivos e da possibilidade de incluir os compósitos nos roteiros de coleta já existentes, aproveitando 

a eventual capacidade disponível nos caminhões. Diante do exposto, houve concordância por unanimidade 

do grupo em não alterar o projeto enviado para a SEMA-PR, a não ser pelas datas de início e término, que 

deverão compreender o período de 12 (doze) meses;     

 

1.15: Marco Antônio informou que conforme contato com o sr. Edson Sanson – voluntário apoiador 

que trabalha na ONG que apoia a ACMR Novo Amanhecer, que a cooperativa está com novo presidente – 

sr. Paulo Pequeno, e que o sr. Edson manifestou preocupação em relação a coleta dos materiais 

compósitos pelos catadores, uma vez que cada um é autônomo e que o material tem que ter rentabilidade 

para ser atrativo. Marco Antônio informou que explicou a situação de coleta para o sr. Edson e enviou um 
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questionário preliminar ao sr. Edson previamente aprovado pela ALMACO, e com base nas respostas será 

elaborada uma minuta de Termo de Compromisso a ser a ser aprovada pelo Comitê e enviada para 

avaliação pela cooperativa, o que normalmente ocorre em assembleia. O sr. Edson informou que no 

passado já enfrentaram problemas com a coleta de isopor, pelo alto volume, baixo peso e remuneração, o 

que não atraiu a atenção do grupo, e deverá enviar as respostas no decorrer do mês de fevereiro;  

 

1.16: Marco Antônio reforçou a preocupação com a intenção preliminar do grupo em ter a 

cooperativa como fonte inicial de obtenção dos compósitos, recomendando um sistema misto inserindo as 

oficinas previamente contatadas na fase do desenvolvimento e indicadas pelos próprios participantes, o 

que foi aceito pelo grupo. Marco Antônio reiterou que na elaboração da minuta está explícita a intenção da 

ALMACO em integrar uma cooperativa ao programa, mas que isso também passa pelo próprio aceite da 

cooperativa, não havendo um prazo definido para que isso ocorra. O importante nesse momento, é seguir 

com as tratativas visando a inclusão desde que os termos sejam bons para todos os envolvidos; 

 

1.17 – Paulo Camatta complementou estar de acordo com a situação e que o fato é que a ALMACO 

irá pagar por esse material e ainda terá o custo da coleta, tratamento e coprocessamento, por isso não 

será factível pagar uma valor elevado para a cooperativa, o que pode dificultar até que o processo esteja 

ajustado ou até mesmo dificultar o interesse das cooperativas pelos compósitos; 

 

1.18 – Marco Antônio informou que as minutas do Termo de Compromisso e Contrato de Coleta da 

Geoquímica estão em posse da ALMACO e serão reavaliadas em conjunto para refletir o resultado e os 

pontos discutidos na reunião, antes do envio aos associados. Comentou que é provável inclusive que o 

Termo de Compromisso, após estar aprovado pelas empresas participantes e a devida tramitação junto ao 

governo, seja assinado antes do início do programa, o que é muito bom e favorável, e solicitou a todos a 

necessidade de que os documentos sejam analisados pelas empresas dentro do conceito de interesse de 

grupo, uma vez que não podemos deixar que interesses individuais prejudiquem o processo de aprovação, 

o que foi compreendido e aceito pelos participantes da reunião; 

 

1.19 – Marco Antônio mencionou que o sr. Cristiano Oliveira manteve contato com o Sinduscon-PR 

através do sr. Ivanor Fantin, mas que não houve retorno no sentido de receber o convite para participar 

da reunião do Comitê da Construção Civil programado para 3 de dezembro de 2015; 

 

 

 

 

2.  Definições 

 

 2.1: ALMACO deve encaminhar ofício ao SEMA/PR referente a prorrogação do prazo de implantação 

do Programa ALMACO de Logistica Reversa; 

 

 2.2: Marco Antônio juntamente com a ALMACO devem definir as minutas do termo de 

compromisso, bem como o contrato de coleta a ser firmado com o parceiro logístico; 

 

2.3: ALMACO deve encaminhar a todos os participantes os documentos apresentados na última 

reunião; 

 

2.4: ALMACO deve seguir com os trabalhos de implantação do programa e aguardar futuro contato 

do Sinduscon-PR, ou retomar o contato apenas quando programa estiver em curso mediante a 

necessidade; 
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2.5: Próxima reunião do comitê pré definida para o dia 14 de Abril de 2016, às 10h00min, a ser 

confirmada com 20 dias de antecedência; 

 

 

 

 

 

 

Paulo encerrou a reunião às 12h00min agradecendo a participação de todos. 

 

São Paulo, 03 de Fevereiro de 2015 

 

Paulo Camatta 

GE. ALMACO 


