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LOGÍSTICA REVERSA: 5ª 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 Noroeste 

representantes de entidades chave do setor da Construção Civil do Estado do 

Paraná no dia 05/11/2015 entre as 09h00min às 17h00min. 

Iniciou-se a reunião com a leitura da ATA anterior e discussão dos 

encaminhamentos, o SINDUSCON realizou o levantamento de todas as 

associações da cadeia e o convite foi realizado via FIEP. Estavam presentes 

algumas associações que realizaram suas respectivas apresentações. Com 

relação ao envio da legislação municipal, a SEMA enviará ao e-mail do Engº 

Ivanor do SINDUSCON PR, o qual criará uma pasta para os demais membros 

terem acesso de maneira organizada. O mesmo procedimento será válido 

para as Licenças Ambientais que o IAP levantou sobre Aterros e 

transportadoras de resíduos.  

A próxima reunião e última do ano de 2015 ocorrerá no dia 02 de 

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

posteriormente. 

A primeira associação a realizar a apresentação foi AEMPARCC a qual 

possui cinco (5) Unidades de Processamento Licenciadas (UPL’s): Usipar, 

Soliforte, Tibagi, Caliça e HMS.  
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Na sequencia o representante da ABCP apresentou as ações 

relacionadas ao Co-processamento que é realizado nas indústrias de cimento 

e que o próprio saco de cimento poderia entrar nessa linha de destino final 

ambientalmente adequado. 

E o representante do SINDUSGESSO e Associação Brasileira de Drywall 

(Caliça Engenharia Ambiental Ltda.) apresentou a opção para destinar o 

gesso e Drywall corretamente, aproveitando o resíduo para o setor agrícola 

como fertilizante. 

Após estas apresentações, algumas sugestões foram levantadas para a 

própria implementação da Logística Reversa: 

 Todas as ações realizadas no Comitê Gestor deveriam ser divulgadas, 

expondo para mídia. 

 Criar ATT (Áreas de Transporte e Triagem) em regiões mais próximas, 

dentro de Curitiba para posteriormente encaminhar o resíduo para 

usinas de reciclagem. 

 

Encaminhamentos para próxima reunião: 

 

- SENAI: Apresentar as ações de educação ambiental; 

- SINDUSCON-PR: Elaborar um ofício a ser encaminhado para CBIC do que já 

existe no estado do PR em relação às ações/estudos de composição de 

resíduos; 

- FIEP: Envolver a mídia para todas as ações a serem realizadas pelo CG-CC, 

Enviar convite aos membros do R20 para participarem da próxima reunião? 

- SEMA: Encaminhar via e-mail (engenharia@sindusconpr.com.br) toda a 

legislação municipal com relação à usinas de reciclagem, das principais 

regiões; Londrina, Maringá, Cascavel e Curitiba. E, elaborar a legislação a 
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nível estadual. Levantar os recicladores, caçambeiros, fabricantes de grandes 

insumos junto ao R20. 

- IAP: Encaminhar via e-mail (engenharia@sindusconpr.com.br) dos Aterros e 

transportadoras de resíduos; 

- Todos os Membros do CG: Pontuar todas as informações necessárias, 

sugestões, alternativas para implementação da LR e encaminhar ao 

SINDUSCON PR que irá copilar e as mesmas serão apresentadas para o R20 

na próxima reunião. 

- SEMA/SINDUSCON PR: 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 

 


