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ATA/MEMÓRIA 

Reunião: 4ª Reunião do Comitê Gestor do Setor de Alimentos de  

Origem Vegetal 

Data: 24 de Setembro de 2015 

Local: Campus da Indústria, Curitiba. 

Instituições presentes: SINCABIMA, SINCAFÉ, SINDITRIGO, SENAI, FIEP, SEMA, IAP  

Convidados ausentes: SIPCEP 

Objetivos da reunião: Aprovação da ata da reunião anterior; Apresentação do plano 

de LR para os outros elos da cadeia e o Regimento interno. 

Principais encaminhamentos: Realizar reunião extraordinária com o Presidente e o 

Secretário do Comitê de LR e o Secretário da SEMA e Diretor do IAP para definir 

pontos importantes sobre a Legislação, Notificação, entre outras. Sindicato enviará ao 

SENAI lista de todas as empresas que não aderiram ao PLR, a mesma será 

encaminhada para a SEMA realizar as notificações. 

 

Participantes da reunião conforme lista de presença no final do documento. 

 

Ata/Memória 

 

No dia 24 de Setembro de 2015 foi realizada a quarta reunião do Comitê Gestor do 

Setor de Alimentos de Origem Vegetal com objetivo de leitura da Ata anterior, apresentação do 

Plano de Logística Reversa do Setor e o Regimento Interno para os outros elos da cadeia. 

A Reunião foi realizada no Campus da Indústria durante o período da manhã. 

O Sr. Rafael Costa, Gerente de Meio Ambiente da FIEP fez a abertura do Comitê Gestor. 

Na sequencia, o Sr. Elcio Herbst Consultor do SENAI fez a apresentação de itens importantes do 

Plano de Logística Reversa, a pesquisa setorial, levantamento de dados, logística já praticada 

por algumas empresas, e a logística proposta, o que contempla as Metas. A Meta para 2015 do 

Plano é a formação do Comitê Gestor e para o ano de 2016 as primeiras ações de educação 

ambiental. Após apresentação do Plano, o Sr. Elcio mostrou o Regimento Interno do Comitê. 

A Representante da SEMA, Manuela S. Barbosa informou que a Secretaria pode sim 

notificar as empresas, porém não podem aplicar multas. Sendo assim, o Representante do 

SINCABIMA solicitou que a SEMA realizasse convocações para os outros elos da Cadeia, pois 

infelizmente nesse primeiro convite, tivemos apenas a presença do setor de Comércio.  

Houve uma dúvida perante todos os membros do Comitê, “Mesmo que uma empresa 
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opte pelo plano nacional de LR ou plano estadual, porém, diferente do plano de LR-AOV 

(elaborado pelo SENAI), a empresa também terá que apoiar/cumprir com as obrigações 

previstas na implantação do plano de LR-AOV, considerando que o mesmo foi aprovado pela 

SEMA e requer a responsabilidade compartilhada”. Caso contrário, a implantação fica 

prejudicada e não terá efetividade que se busca.  

 

Encaminhamentos: 

 

 Próxima Reunião: 29 de Outubro de 2015 – Período da Tarde – Local: Campus da 

Indústria. 

 Assessoria Técnica com o apoio dos sindicatos: levantar os nomes das grandes 

empresas do setor que não aderiram ao Plano de Logística Reversa e encaminhar para 

SEMA realizar notificações; 

 SEMA: Convocar os outros elos da cadeia para reunião em 29 de Outubro (à tarde) 

com o objetivo de informar/apresentar o PLR e convidar a participar na Implementação; 

 SENAI: realizar visitas nas Associações (Supermercado, Embalagens, etc.) para convidar 

a participar da LR; 

 FIEP: Verificar com o estado de Rio Grande do Sul (RS) a Associação de Logística 

Reversa que eles criaram para unir o Plano Estadual e o Plano Nacional; 

 Realizar uma reunião com o Presidente e o Secretário do Comitê Gestor de LR de AOV 

com FIEP, AJUR, SENAI, junto ao Secretário da SEMA e Diretor do IAP para definir 

pontos importantes sobre a legislação, convocação das empresas para participarem do 

Plano e as Notificações que a SEMA pode encaminhar com prazos, sob multa do IAP. 

*Data: verificar com a agenda do Secretário. 

 

 

Sem maiores considerações, o grupo encerrou as atividades com as deliberações 

descritas no presente documento. 

 


