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16ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE COORDENAÇÃO – PBACV
Número/Ano: 04/2015
Data: 11/08/2015
Início: 14h
Término: 15h
Local: Ibict, SAS Quadra 05 Lote 06 Bloco H, Brasília/DF.
Presentes
Cecília Leite Oliveira – Ibict
Tiago Emmanuel Braga Nunes – Ibict
Maria Aparecida Martinelli – Coordenadora da CT4/Inmetro
Gil Anderi – Coordenador da CT5/ABCV
Ausentes Justificados
Mário A. C. Cardoso – CNI
Maria Teresa Rezende - Inmetro
Pauta
1. Abertura da reunião e aprovação da Ata da 15ª Reunião Ordinária da CC(anexa) - Cecília
Leite;
2. Encaminhamentos sobre a realização do seminário do PBACV;
3. Encaminhamentos sobre a reunião do Comitê Gestor do PBACV;
4. Recomposição da Comissão de Coordenação (Afastamento prof. Armando Caldeira Pires
e Sebastião Soares do PBACV).
5. Assuntos gerais
Assuntos Tratados
Item 1. Abertura da reunião e aprovação da Ata da 15ª Reunião Ordinária da CC
1. Cecília Leite, Presidente do Comitê Gestor (CG) e da Comissão de Coordenação (CC),
deu as boas vindas aos presentes e abriu a 16ª Reunião da Comissão de Coordenação do
Programa Brasileiro de Avaliação do Ciclo de Vida (PBACV). Consultados os presentes e
não havendo nenhuma manifestação, a ata da 15ª Reunião foi aprovada.
Item 2. Encaminhamentos sobre a realização do seminário do PBACV
2. Aparecida informou que encaminhou a minuta de programa e recebeu comentários do
Tiago e do Mário Cardoso. Tiago informou que o seminário do Ecoinvent será realizado em
09/11/2015, em Brasília, que a pessoa de contato é a Prof.ª Cássia e o foco do evento será o
impacto da ACV para o país, dirigido a órgãos de governo. Tiago mencionou, também, que
faria uma articulação com a Prof.ª Cássia no sentido de delimitar o foco de cada um dos
eventos, para não haver duplicidade. Cecília ponderou se não seria interessante fazer os dois
eventos no mesmo dia, para que a organização dos mesmos pudesse se auxiliar. Os presentes
consideraram a proposta oportuna e Tiago ficou de realizar reunião por skype com a Prof.ª
Cássia para tratar destes detalhes e convidou a todos a participarem também.
Item 3. Encaminhamentos sobre a reunião do Comitê Gestor do PBACV
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3. Aparecida informou que minutou ofício convite às antigas entidades membro do Comitê
Gestor e o encaminhou ao IBICT. O ofício visa consultar estes membros se os mesmos
mantém o interesse em participar do Comitê e, em caso positivo, que indicassem
representantes titular e suplente. Os presentes acordaram reagendar a reunião do CG para o
dia 08/10, pela manhã. Tiago ficou de fazer o encaminhamento do ofício.
Item 4. Recomposição da Comissão de Coordenação (Afastamento prof. Armando
Caldeira Pires e Sebastião Soares do PBACV)
4. Tiago mencionou o recebimento de cartas dos Prof. Sebastião e Armando comunicando o
afastamento do PBACV e, respectivamente, das coordenações das CT 3 – Avaliação de
Impactos e CT 2 - Inventários. Os presentes lamentaram o afastamento e agradeceram a
colaboração dos Prof. Sebastião e Armando. Prof. Gil levantou a questão sobre a forma de
indicação destes especialistas, questionando qual o critério utilizado. Cecília e Aparecida
esclareceram que estas primeiras indicações foram feitas considerando o trabalho dos Prof. no
processo de construção do SICV, no âmbito do projeto Finep. Cecília sugeriu que se
consultassem algumas entidades como ABIPTI, ABC e ABCV solicitando indicações,
fazendo um processo aberto. Tiago comentou que teria algumas sugestões de nomes para a
coordenação das duas CT que seriam: para a CT 2 – Inventários, a Marília, da Embrapa e para
a CT 3 – Avaliação de Impactos, a Profª Cássia. Prof. Gil sugeriu que estas especialistas
fossem consultadas e que este deveria ser um mandato tampão, provisório, até que o Comitê
Gestor formalizasse o processo de seleção de especialistas. Acordou-se, então, que Tiago faria
as consultas indicadas.
Item 5. Assuntos gerais
5. Tiago sugeriu que a próxima reunião da Comissão de Coordenação fosse no dia 16/09 às
10h, o que foi aceito por todos. Informou, ainda, que neste dia seria gravado vídeo com
depoimentos dos membros da CC sobre o envolvimento de cada instituição com ACV.
6. Aparecida informou sobre reunião realizada no MDIC, com Beatriz Carneiro, no dia
10/08, e das demandas/ofertas do MDIC, a saber: realização de um curso sobre ACV para os
técnicos do MDIC e possibilidade do MDIC apoiar o PBACV na captação de recursos, via
cooperações bilaterais que o Ministério vem negociando. As demandas foram muito bem
recebidas e Tiago será o interlocutor do IBICT para tratar destas duas questões e vai contatar
a Beatriz.
7. Tiago mencionou sua participação no CILCA e a constatação de que o Brasil é o único
país que possui um programa estruturado para tratar de ACV (PBACV) e sugeriu a elaboração
de um artigo científico a respeito para publicação. A ideia foi muito bem vinda e todos
colaborarão.
8. Nada mais havendo a tratar a Presidente da Comissão de Coordenação, Cecília Leite,
agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião.
____________________
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