
 

Av. Cândido de Abreu, 200 | 80530-902 | Curitiba PR (41) 3271-9000 

LOGÍSTICA REVERSA: REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR DO SETOR DA 

CONSTRUÇÃO CIVIL. 

 

Ata/Memória 

Memória: 

 

Após a assinatura do termo de compromisso em Dezembro de 2014, o 

próximo passo é a implementação do Plano de Logística Reversa. Para fazer 

frente, reuniram-se nas dependências da Sede da Federação das Indústrias 

do Estado do Paraná (FIEP) representantes de entidades chave do setor da 

Construção Civil do Estado do Paraná no dia 30/06/2015 entre as 14h30min 

às 16h30min. 

Iniciamos a reunião com a leitura da Ata anterior, após todos estarem 

de acordo foi apresentado o resultado da Eleição do Coordenador, Vice 

Coordenador e Secretário. Sendo assim, ficou definido que o Coordenador do 

Comitê Gestor será um Representante do SINDUSCON Norte, o seu Vice-

Coordenador um Representante do SINDUSCON PR e o Secretário um 

representante da FIEP. 

Após a eleição, foi montado o cronograma das reuniões e os locais. A 

próxima ocorrerá no dia 25 de Agosto em Londrina, depois no dia 29 de 

Setembro em Maringá, 27 de Outubro em Cascavel e a última dia 24 de 

Novembro em Curitiba.   

 

Encaminhamentos para próxima reunião: 

- SENAI: Elaborará uma proposta de Planejamento Estratégico e encaminhará 

para os Sindicatos avaliarem até o dia 10/08/2015 e na próxima reunião será 
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validado. 

- SINDUSCON PR: Em paralelo estarão alinhando com Usinas de Reciclagem e 

Caçambeiros as questões de custo e elaborando um cadastro em parceria 

com a Prefeitura de Curitiba para disponibilizar ao público mais informações. 

- IAP/SEMA: Levantamento da legislação municipal com relação à usinas de 

reciclagem, das principais regiões do SINDICATO, Londrina, Maringá, Cascavel 

e Curitiba. 

- FIEP: Solicitar a todos os participantes uma lista com nome completo, e-mail 

para contato, telefone e celular. 

- SEMA/SINDUSCON Londrina: Verificar Acadêmicos e Universidades da 

região para participar da reunião e trazer/apresentar ideias novas. 

 

Sem maiores considerações, o grupo encerrou as atividades com as 

deliberações descritas no presente documento. 

 

Atenciosamente, 

 

Franciele T. Terán de Freitas 
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