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ATA REUNIÃO: Comitê Sustentabilidade 

Data: 14 de Abril de 2016 

Horário: 10h00min 

 

Presentes: Lourdes Nunes – ROYAL QUIMICA, Idemar Dagostini – MASCARELLO, Marcos Evangelista – 

REICHHOLD, Regis Garcia - TECNOFIBRAS, Ruy Toledo e Cristiano Oliveira – MVC, Luis Ometto – JUSHI 

BRASIL, Marco Antônio Simon – CONSULTOR, Lucas R. Camatta, Paulo Camatta e Waldomiro Moreira - 

ALMACO. 

Ausências justificadas: 

Eliana Oliveira – MARCOPOLO/CIFERAL/NEOBUS e Riciane Monteiro – MORQUIMICA 

 

Abertura: 

Paulo Camatta – iniciou a reunião às 10h00min agradecendo a presença de todos. 

 

1. Assuntos abordados 

 

 

1.1: Paulo Camatta introduziu aos presentes o Sr. Waldomiro Moreira, novo Diretor Executivo da 

ALMACO, comunicando que sua entrada na associação será de grande benefício para superarmos o 

momento de crise econômica que a mesma está passando, e propiciar para a entidade vôos mais altos e 

ambiciosos no setor nacional e internacional de Materiais Compósitos; 

 

1.2:  Waldomiro Moreira agradeceu pelas boas-vindas e comentou que vem acompanhando e 

auxiliando a ALMACO desde os primórdios de sua fundação e que é um grande prazer e alegria poder 

fazer parte oficialmente da equipe que a constitui; 

 

1.3: Marco Antônio deu início a apresentação referente a atualização de status do Programa 

ALMACO de Logística Reversa, sanando as dúvidas apontadas pelos presentes durante seu decorrer; 

1.4: Marco Antônio alvitrou que necessita da aprovação de todos os membros do comitê referente 

a minuta do termo de compromisso que havia sido enviada anteriormente, solicitando que a ALMACO 

reenvie a mesma para todos os integrantes do comitê, solicitando suas devidas aprovações. Reiterou que 

a minuta havia sido elaborada no final de 2015 e que o mês de início do programa será alterado para 
julho, segundo o novo prazo solicitado para a SEMA/PR; 

1.5: Marco Antônio relatou sua conversa junto ao Sr. Vinicio da SEMA/PR, solicitando a 

prorrogação do prazo de início do PALR, apresentando todas as justificativas para tal, informando que o 

Sr. Vinício a princípio desejava que a postergação do início do programa fosse agendada para, no 

máximo, Junho, mas que argumentou para que fosse mantido o início no mês de julho. Entretanto 

solicitou ao Marco que a ALMACO enviasse um novo ofício ao SEMA/PR com informações complementares 

e novo cronograma, o que foi feito após aprovação da entidade, formalizando essa solicitação, concluindo 

que o SEMA/PR deferiu pela prorrogação do prazo solicitado, entendendo a situação exposta pelo 

consultor; 
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1.6: Lourdes Nunes questionou se haverá algum custo adicional envolvido durante esse período 

prorrogado;  

 

1.7: Marco Antônio, juntamente com Paulo Camatta responderam que não haverá nenhum custo 

administrativo adicional até o término da implantação do programa;   

 

1.8:  Marco Antônio apresentou o status referente a cooperativa ACMR Novo Amanhecer, 

preconizando que em relação à documentação solicitada, não foi possível constatar suas conformidades 

no que diz respeito a  certidão negativa ou descritiva de ônus reais, ou contrato de aluguel do imóvel 

onde funciona a Cooperativa, bem como a cópia dos últimos Demonstrativos Financeiros e Balanços 

patrimoniais, devidamente registrados e assinados por contador. Porém a ACMR Novo Amanhecer 

informou estar no mesmo endereço há muitos anos e entrou com processo de usucapião do terreno, e 

que pode ser verificado em contato futuro o sistema de controle financeiro, sendo que a cooperativa já 

participou de outros programas similares e trabalha também com o programa de coleta seletiva da 

prefeitura de Curitiba. A cooperativa solicitou ainda a formalização de uma proposta da ALMACO acerca de 

volumes de coleta e valores, para em caso de aprovação, enviar a documentação solicitada, pois a 

proposta deve ser aprovada em Assembleia;   

 

1.9:  Waldomiro Moreira sugeriu que verificasse se a cooperativa honra os impostos territoriais 

(IPTU) em seu nome, pois assim seria uma forma de checar sua conformidade em relação as suas 

instalações; 

 

1.10: Marco Antônio apresentou o novo cronograma e a tabela de valores de materiais pagos por 

quilo, pelas cooperativas visitadas no Paraná em conjunto com o sr. Cristiano Oliveira, como base para a 

definição do valor de compra a ser estabelecido para os materiais compósitos; 

 

1.11: Paulo Camatta enfatizou a importância de se decidir um preço de coleta  para a cooperativa 

que não seja muito baixo a ponto de não aceitarem e não causar a impressão de que queremos nos livrar 

da cooperativa oferecendo um valor muito baixo, porém que não seja também muito elevado, fazendo 

com que os catadores comecem a criar resíduos para aumentar suas coletas; 

 

1.12: Marco Antônio concordou com Paulo e reforçou a questão, uma vez que após a compra, 

ainda incidirão sobre os materiais os custos de coleta/coprocessamento. Acerca dos volumes, serão 

estabelecidos limites acerca dos materiais que serão adquiridos mensalmente pelo programa; 

 

1.13: Marco Antônio informou aos presentes que recebeu junto com a ALMACO um convite para 

participar da Reunião do Comitê de Logística Reversa de Poliuretano, que foi realizada no dia 29 de 

Fevereiro no escritório do SEMA/PR em Curitiba, complementando que, por uma questão de redução de 

despesas com viagem e estadia, foi proposto que o Sr. Cristiano Oliveira, na condição de 2º Coordenador 

do Comitê de Sustentabilidade, participasse da mesma, conforme posicionamento definido pelo consultor 

em conjunto com a ALMACO. Paulo Camatta agradeceu a pronta disponibilidade de Cristiano Oliveira em 

relação à solicitação; 

 

1.14: Cristiano Oliveira reportou que a reunião do comitê no SEMA/PR foi muito pesada, 

especialmente por parte da ABIQUIM, que solicitou sua saída do comitê, justificando que fabricantes de 

matéria-prima não deveriam ser envolvidos na responsabilidade da logística reversa. Mediante solicitação, 

o sr. Cristiano Oliveira apresentou o case da ALMACO, no qual os representantes do setor de matéria-

prima são parte integrante do processo. O Sr. Vinício Bruni recolheu as opiniões de cada participante e 

encerrou a reunião; 
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1.15: Idemar Dagostini questionou se havia uma posição em relação aos custos envolvidos no 

termo de adesão do comitê e a assinatura dos documentos; 

 

1.16: Paulo Camatta respondeu que os custos totais serão definidos até a próxima reunião e 

divididos em três tipos, os custos com o parceiro logístico (Geoquimica), os custos com a cooperativa e o 

custo de gestão do consultor. Ressaltou que as propostas somente serão formalizadas e assinadas pelas 

empresas a partir do momento que tudo esteja definido em consenso com as empresas participantes do 

programa, sendo que a aprovação prévia do Termo de Compromisso visa apenas acelerar a tramitação da 

documentação; 

 

1.17: Paulo Camatta aproveitou a questão apontada pelo Sr. Idemar Dagostini para requisitar aos 

presentes uma definição de proposta a ser encaminhada para a cooperativa, com um percentual de coleta 

mensal, bem como o valor por quilograma coletado, sugerindo um valor inicial de R$ 0,80 por quilo 

coletado e com uma participação da cooperativa de 20% do total da coleta mensal;     

 

1.18: Marco Antônio alvitrou que como o Programa de Logística Reversa consiste em um programa 

econômico-social e a quantidade de coleta inicial é relativamente baixa, seria interessante disponibilizar 

uma participação de pelo menos 50% de material coletado para a cooperativa, criando assim uma 

proposta mais atrativa e que venha de encontro também aos interesses do governo. Da mesma forma, 

reiterou que os outros 50% sejam coletados nas oficinas previamente indicadas pelas empresas 

participantes do programa, o que se justifica pelo fator da logística ter como objetivo inicial o segmento 

de ônibus;  

 

1.19: Foi aprovado por unanimidade a proposta a ser encaminhada a cooperativa ACMR Novo 

Amanhecer de participação de coleta equivalente a 50% do total proposto a ser coletado, por um valor de 

R$: 0,80/Kg. 

 

 

2.  Definições 

 

 2.1: ALMACO deve reenviar a minuta do Termo de Compromisso a todos os integrantes do comitê 

para aprovação; 

 

 2.2: ALMACO deve encaminhar a todos os participantes a apresentação utilizada na última reunião, 

bem como o ofício encaminhado pelo SEMA/PR sobre a prorrogação de prazo para o início do PALR; 

 

2.3: Empresas integrantes do comitê devem encaminhar para ALMACO contrato social atualizado, 

rg, cpf e dados de contato do representante legal estipulado no contrato social ou habilitado por meio de 

procuração simples; 

 

2.4: Próxima reunião do comitê definida para o dia 17 de Maio de 2016, às 10h00min no 

CETECOM; 

 

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

 

São Paulo, 14 de Abril de 2016 

 

Paulo Camatta 

GE. ALMACO 


