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ATA REUNIÃO: Comitê Sustentabilidade 

Data: 29 de Março de 2017 

Horário: 10h00min 
 

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

Ometto – JUSHI, Valter Luna - OWENSCORNING, Marco Antônio Simon – CONSULTOR, Lucas R. Camatta 

e Paulo Camatta - ALMACO. 

Ausências justificadas:  

Riciane Monteiro – MORQUÍMICA e Régis Garcia – TECNOFIBRAS.  

Abertura: 

Paulo Camatta – iniciou a reunião às 10h00min agradecendo a presença de todos e informando sobre a 
reestruturação interna da ALMACO, na qual ele deixou o cargo de gerente Executivo e hoje está atuando 

como consultor na ALMACO, coordenando os comitês técnicos e ministrando os cursos de capacitação no 

CETECOM. 

 
1. Assuntos abordados 

 

 

1.1: Paulo Camatta comunicou a todos sobre tratativa realizada junto ao consultor Sr. Marco 

Antônio Simon, com o intuito de renegociar os valores pagos por sua consultoria, enfatizando que o 
mercado nacional está ainda muito frágil economicamente, e o setor de materiais compósitos não está 

diferente, especialmente o segmento de ônibus e carrocerias, solicitando que o valor mensal não seja 

reajustado conforme havia sido negociado anteriormente, agradecendo ao Consultor pela compreensão e 

sensibilidade de concordar em manter o valor pago anteriormente sem o reajuste; 
 

1.2: Marco Antônio respondeu que compreende a situação frágil que o mercado se encontra e por 

esse motivo estará contribuindo com o andamento de um programa muito promissor, que tem tudo para 

se tornar uma referência mundial, concluindo que terá que refazer seu orçamento devido a essa 
alteração, mas entende que é necessário realizar essas alterações pelo andamento saudável do programa; 

 

1.3: Lourdes Nunes alvitrou a necessidade de uma divulgação mais intensa ao mercado de 

materiais compósitos pelo fato do programa de Logística Reversa estar rodando e emitindo seus relatórios 

de coletas, reforçando que precisamos sensibilizar as empresas que possuam resíduos pós-consumo no 
estado do Paraná, que agora temos um Programa pronto e funcionando enfatizando que a fiscalização do 

governo estará atuando em conjunto com o programa;  

 

1.4: Paulo Camatta complementou Lourdes Nunes reforçando que precisamos agora correr atrás 
de mais adesões uma vez que o programa está funcionando, principalmente pelo fato de que ALMACO 

hoje arca com três cotas mensais, que foram criadas com o objetivo de viabilizar o programa junto às 

empresas participantes, concluindo que hoje há um sentimento de que as empresas fora o Programa não 

apresentam muito interesse em participar pelo fato de não acreditarem que haverá fiscalização por parte 
do governo nesse aspecto; 
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1.5: Paulo Camatta preconizou que a ALMACO precisa de um respaldo maior por parte da SEMA 

para sensibilizar as empresas que estão fora do programa no estado do Paraná;  

 
1.6: Marco Antônio reportou sobre o encontro do R20 onde as prefeituras pertencentes ao Estado 

do Paraná participam, informando que teve uma participação muito positiva, onde o número de 

participantes excedeu o número de presentes esperados, enfatizando que conversou com o Sr. Vinício 

Bruni da SEMA/PR, no qual se colocou a disposição da ALMACO para auxiliar em qualquer necessidade que 
se enquadre nas competências da mesma, incluindo emissão de comunicados ao mercado sobre o 

programa, bem como o diálogo e fiscalização junto às empresas que não estejam participando do 

programa e não possuam outra destinação ambientalmente adequada; 

 
1.7: Marco Antônio alvitrou a importância de esse comitê ampliar o número de oficinas para coleta 

de resíduos, comunicando que temos no momento, somente duas oficinas colaborando com o programa, o 

que está gerando uma quantidade muito baixa de resíduos para atender a meta estabelecida; 

 
1.8: Eliana Oliveira manifestou que a baixa quantidade de resíduos já era um resultado esperado 

pelo Comitê; 

1.9: Marco Antônio respondeu que apesar da baixa quantidade de resíduo ser um resultado 

previsto, é importante ampliar a quantidade de oficinas para poder justificar o mesmo junto a SEMA/PR, 

pois a coleta em apenas duas oficinas representa um número muito baixo para tal, concluindo que 
também precisamos mostrar uma maior perspectiva de coletas junto ao parceiro logístico, que no 

momento não conseguiu faturar ainda a quantidade coletada pelo fato da mesma ser muito baixa; 

1.10: Marco Antônio deu início à apresentação de atualização de status, bem como no relatório 

trimestral, explanando sobre o andamento do programa e apresentando os resultados obtidos nas coletas 
realizadas dentro das oficinas, auxiliando nas dúvidas e observações apontadas pelos presentes; 

1.11: Valter Luna comentou que a OWENSCORNING recebeu uma sondagem pela empresa CAIO 

perguntando sobre o andamento do Programa de Logística Reversa da ALMACO; 

 
1.12: Marco Antônio mencionou que em conversa com o Sr. Carlos Sarubbi da GEOQUIMICA, o 

mesmo sugeriu que se for comum acordo com esse Comitê, a GEOQUIMICA pode começar a coletar 

resíduos pós consumo de compósitos em outras oficinas nas quais a GEOQUIMICA atua, citando como 

exemplo oficinas de caminhões; 

 
1.13: Paulo Camatta complementou que a coleta em outras oficinas seria uma grande 

oportunidade para trazer novas empresas ao Programa, desde que seja possível identificar o fabricante do 

resíduo que esta sendo coletado, podendo assim emitir um comunicado ao mesmo notificando-o sobre os 

resíduos encontrados, bem como conscientiza-lo sobre o programa de logística reversa que visa atender 
as legislações vigentes no estado do Paraná; 

 

1.14: Membros do Comitê presentes nesta reunião manifestaram preocupação ao baixo nível de 

presença dos demais participantes do programa, reforçando que com o Programa andando, a participação 
de todos é essencial para auxiliar nas decisões e enriquecer as discussões; 
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2.  Definições 
 

 2.1: ALMACO deve contatar a empresa CAIO e COMIL visando sensibiliza-los a participar do 

programa; 

 
 2.2: ALMACO deve reforçar contato com a MASCARELLO para resolver impasse das oficinas; 

 

2.3: Marco Antônio deve contatar a GEOQUIMICA para identificar a situação dos resíduos 

disponíveis para coleta nas oficinas onde a mesma atua no que diz respeito a componentes de caminhão e 
ônibus pertencentes a empresas que não participam do Programa ALMACO de Logística reversa; 

 

2.4: ALMACO deve intensificar a divulgação junto ao mercado, com o auxilio de sua assessoria de 

imprensa sobre o andamento do Programa ALMACO de Logística Reversa, divulgando mais o programa e 
seus resultados; 

 

2.5: Próxima reunião a ser definida junto aos membros do Comitê; 

 

 
 

 

 

 
São Paulo, 29 de Março de 2017. 

 

Lucas R. Camatta 

Analista de Processos ALMACO/CETECOM 


