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LOGÍSTICA REVERSA: 4ª 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 do SINDUSCON Norte representantes 

de entidades chave do setor da Construção Civil do Estado do Paraná no dia 

06/10/2015 entre as 09h00min às 17h00min. 

O SINDUSCON Norte trouxe dois palestrantes conforme 

encaminhamentos: Maria José da Universidade Estadual de Londrina – UEL 

com experiências sobre a Logística Reversa no setor da construção civil e o 

representante da ArtiTeto sobre utilização do EPS Isopor em lajes. 

Antes da leitura da ATA e apresentação do Planejamento Estratégico, 

foi atualizado o cronograma das reuniões e os locais. A próxima ocorrerá no 

dia 27 de Outubro em Maringá e a última no dia 24 de Novembro em 

Curitiba. Em Janeiro o comitê será retomado e a data definida 

posteriormente. 

Após definir as datas, realizou-se a leitura da Ata anterior na qual foi 

atualizado o nome do Coordenador do Comitê, o Representante do 

SINDUSCON Norte, Sr. Osmar Ceolin Alves e seu Suplente, Sr. Rodrigo 

Zacaria. E na sequência foi apresentado pelo SENAI o Planejamento 

Estratégico. 
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Encaminhamentos para próxima reunião: 

 

- SENAI: Apresentar uma prévia de ações de educação ambiental. 

- SINDUSCON-PR: Levantar todas as associações (Contato) de PVC, Cimento, 

Cerâmica, Vidro, todos os fabricantes para convidar na próxima reunião em 

Maringá e a minuta do ofício. 

- FIEP: Enviar o convite para todos os fabricantes conforme levantamento do 

SINDUSCON-PR; 

- SEMA: Envio da legislação municipal com relação à usinas de reciclagem, 

das principais regiões; Londrina, Maringá, Cascavel e Curitiba. E elaborar a 

legislação a nível estadual. Levantar os recicladores, caçambeiros, fabricantes 

de grandes insumos junto ao R20. 

- IAP: Levantar os Aterros e transportadoras de resíduos; 

- SEMA/SINDUSCON Maringá: 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 

 


