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ATA/MEMÓRIA 

Reunião: 9ª Reunião do Comitê Gestor de Logística Reversa de Construção Civil 

Data: 27 de Setembro de 2016 

Local: Sede SINDUSCON Nor – Maringá PR. 

Participantes: Conforme lista de presença no final do documento. 

Principal encaminhamento: aprovação do folder, banner, definição do Dia do Desafio e 

calendário de reuniões. 

 

Ata da Reunião 

 

No dia 27 de Setembro de 2016 foi realizada a nona reunião do Comitê Gestor de Logística Reversa 

do Setor de Construção Civil. A Reunião foi realizada na sede do SINDUSCON Nor-PR em Maringá, durante 

o dia todo.  

A reunião contou com a presença do representante do SINDUSCON-Pr, Sr. Ivanor Fantin, do 

representante do SINDUSCON-Nor, Sr. João Batista Pereira da Silva, com o representante da SEMA-Pr, Sr. 

Ananias Vieira, do representante do IAP, Sr. José Roberto Behrend, do representante do Instituto Águas 

Paraná, Sr. Waldemir Durante Junior, do representante da FIEP, Sr. Mauricy Kawano e dos representantes 

do SENAI, Sra. Franciele Freitas e Sr. Luiz Berticelli. 

A Sra. Franciele iniciou as atividades com a leitura da pauta para a reunião atual: aprovação da ata 

anterior, apresentação da situação do folder e do banner de logística reversa solicitados, a realização de 

mais um evento “Dia do Desafio”, a entrada do setor de Minerais Não Metálicos no CG de logística reversa 

da Construção Civil, a apresentação do relatório de atividades da primeira fase do contrato e outros assuntos 

pertinentes ao Comitê. 

Com o intuito de aprovar a ata anterior a Sra. Franciele fez a leitura dos encaminhamentos da 

mesma. 

O primeiro encaminhamento foi a elaboração de um folder sobre logística reversa na construção 

civil para os associados do sindicato utilizando como base o modelo do SINCUSCON-SP, incumbência esta 

do SENAI. O Sr. Luiz informou aos presentes que solicitou o arquivo aberto do folder com a Sra. Vanessa 

Dias, do Sindicato de São Paulo. O arquivo foi recebido dias depois e encaminhado ao setor de marketing 

do sistema FIEP (dado que apenas estes possuíam o programa necessário para abrir o mesmo) para que se 

iniciassem as alterações propostas. No entanto, foi constatado algum tempo depois que o arquivo 

encaminhado pela Sra. Vanessa correspondia a uma versão diferente da solicitada pelo SENAI. Isso fez com 

que mais prazo fosse solicitado para a entrega da versão final.  
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Ainda a respeito do folder, o Sr. Ivanor sugeriu que cada regional do SINDUSCON escolha uma 

imagem de seu interesse para ser utilizada como capa. Além da imagem escolhida, foi definida que na capa 

ainda estariam presentes a logomarca de cada regional, a logomarca do sistema FIEP, da CBIC e uma 

identificação do Comitê Gestor de Logística Reversa do setor de Construção Civil. No final do folder será 

contemplado agradecimento ao SINDUSCON SP.  

O Sr. José ressaltou juntamente do Sr. Ivanor que um dos grandes problemas enfrentados pelo setor 

é fazer com que o gerador de resíduo entenda que transportador e destinador de resíduos são coisas 

diferentes e que na maior parte dos casos o transportador não se responsabiliza de maneira alguma pela 

destinação. O gerador deve estar ciente de que a responsabilidade sobre a destinação dos resíduos é dele 

e não do transportador, afirmam. Isto posto, ambos solicitaram que esta informação seja inserida de 

maneira clara e destacada no folder. 

O Sr. Ananias questionou se o folder será disponibilizado também online, pergunta esta que foi 

respondida positivamente pelo Sr. Ivanor. 

Acerca do banner de Logística Reversa para o canteiro de obras se decidiu de comum acordo que o 

mesmo terá medidas de 2m x 1m e nele constarão informações de como coletar o resíduo e manter o 

canteiro de obras limpo, imagens com baias ou caçambas para segregação e acondicionamento de resíduos 

de Construção Civil.  

Uma ideia posta em discussão pelo Sr. João Batista e pelo Sr. Ivanor foi a de também serem feitos 

cartazes menores, em tamanho A3, com informações mais específicas e sucintas sobre separação de 

resíduos e dicas pertinentes à LR para se espelhar em vários lugares do canteiro de obras. Um orçamento 

deve ser solicitado à cartunista Cibele dos Santos, contato apresentado pelo Sr. Ananias como possível 

responsável pela arte do cartaz e banner. Foi definido que a data limite para a entrega de todos estes 

materiais impressos será dia 21 de outubro. 

O segundo encaminhamento foi atualizar as datas do planejamento estratégico e repassar para a 

aprovação de todos os membros. Isto já havia sido feito pela Sra. Franciele. Estas datas foram atualizadas 

também no relatório, no entanto, não houve nenhum retorno dos membros dos sindicatos. 

O terceiro encaminhamento da reunião passada a ser discutido foi o ofício a ser encaminhado pela 

FIEP para a SEMA/IAP solicitando a informação de quais municípios do estado possuem um Plano de 

Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos. Este ofício foi encaminhado no dia 12 de setembro, afirmou 

o Sr. Mauricy. No entanto nenhum retorno foi dado até a data da reunião. O Sr. Ananias ressaltou que vai 

atuar junto à secretaria para tentar conseguir a informação de quais municípios possuem PGIRS na região 

de Maringá. Foi solicitado um reenvio do ofício da FIEP e um retorno será aguardado até o dia 14 de 

outubro. 
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Outro assunto discutido foi a realização de uma reunião após as eleições (após definição do 

Prefeito) com os membros do R20, SINDUSCON e outras associações ligadas ao setor para convocação às 

reuniões do CG de LR da Construção Civil.  

O Sr. João Batista levantou então o questionamento sobre o foco de atuação das próximas 

atividades do Comitê. Segundo ele as atividades devem ser centradas nas principais cidades de cada região 

metropolitana do estado, nas cidades onde há uma sede do SINDUSCON, para então avançar para os 

municípios menores.  

Um ponto de interesse levantado pelos membros presentes foi a parceria para implementação do 

programa “coletas online”. O Sr. Ivanor sugeriu que poderia marcar uma reunião com os futuros prefeitos 

para apresentação do mesmo. O Sr. Ananias afirmou que foi encaminhado um ofício para todos os 

candidatos de Maringá contendo metas de sustentabilidade e logística reversa, ofício este elaborado pela 

SEMA e assinado por todos os candidatos. O Sr. Ivanor se comprometeu a encaminhar um pedido para os 

responsáveis pelo “Coletas Online” fazerem uma apresentação do sistema para os futuros prefeito, 

secretário de meio ambiente e secretário de gestão de Maringá no início de Novembro.  

O quarto encaminhamento discutido foi a solicitação à SEMA sobre a possibilidade de eles ficarem 

responsáveis pela contratação e gestão do software de Logística Reversa. A SEMA, através do Sr. Vinicio 

Bruni, informou à Sr. Franciele que não existe a possibilidade de assumirem com o custo do software de 

maneira alguma. O Sr. Ivanor também afirmou que o sindicato não possui meios de arcar com este custo. 

Isto posto, foi decidido por todos os membros que o melhor a ser feito é alimentar o site da FIEP com 

informações sobre as reuniões, metas do setor e arquivos de interesse aos associados. O site foi apresentado 

pela Sra. Franciele aos membros presentes na reunião. Posteriormente será colocado em pauta este 

assunto. 

Na sequencia o Sr. Ivanor afirmou que houve recentemente a liberação dos recursos da CBIC e que 

dentro de poucos dias a proposta será enviada para assinatura e o recurso passa a estar disponível para uso. 

A respeito de novos recursos, o Sr. Ivanor buscará alternativas junto à Caixa Econômica e outros órgãos para 

dar continuidade às atividades de logística reversa. O SINDUSCON-Pr ficou incumbido de encaminhar o 

contrato com a CBIC para que o SENAI dê seu parecer até dia 30 de setembro.  

A reunião foi pausada então, para um breve intervalo de almoço. 

Após o retorno de todos os membros foi posto em pauta a realização de eventos como o “Dia do 

Desafio” nas cidades sede do SINDUSCON no estado.  No entanto se antecipou que a realização deste evento 

ainda este ano é de certa dificuldade para todas as regiões e que talvez o mais prudente seria estabelecer 

um calendário com todos os representantes dos sindicatos regionais para a realização do evento no primeiro 

semestre de 2017. Como sugerido pelo Sr. Ivanor, o ideal seria o mês de abril pois com isso 3 meses estariam 
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disponíveis para planejamento do evento. O evento seria realizado pelo SINDUSCON com o apoio do SENAI, 

da FIEP e de prefeituras locais. A discussão da data específica será feita na primeira reunião de janeiro.  

Voltando à discussão do software, o valor de aproximadamente R$ 66 mil foi apresentado para a 

sua construção. Não obstante, este valor mesmo se divido entre os demais sindicatos e setores atendidos 

pelo SENAI estaria além das possibilidades dos mesmos, afirma o Sr. Ivanor. Além disso, na opinião dele, o 

sistema “Coletas Online” atende a uma boa parcela das funcionalidades propostas pelo software e voltou a 

afirmar que mesmo assim buscará outras fontes de financiamento para esta atividade. Dada a dificuldade, 

sugeriu-se que as discussões acerca do software fiquem mesmo para a primeira reunião de 2017.  

Um encaminhamento da reunião anterior posto em pauta foi a aprovação do Memorando de 

Cooperação por parte de todos os sindicatos. Porém não houve retorno. O mesmo foi revisado e alterado 

durante a reunião realizada neste dia. 

A Sra. Franciele solicitou à SEMA que encaminhasse um ofício de convocação aos elos do comércio 

pré estabelecidos na última reunião realizada em Londrina, para a participação da reunião do CG. Os elos 

convocados forma: ABCP, Fecomércio, ACP, ABRAPEX, Drywall, ABRAFATI e ABIQUIM. Porém não houve a 

confirmação de presença de nenhuma associação. Estes elos serão convocados novamente pela SEMA para 

participação da próxima reunião que deverá ser realizada em Novembro/2016. 

Foi sugerido também pelo Sr. Ivanor a realização de um workshop em março de 2017, onde seriam 

apresentados os resultados, metas e dificuldades da logística reversa na construção civil para autoridades 

regionais. O alinhamento deste workshop também será feito na primeira reunião de 2017. 

Quanto ao relatório a ser enviado à CBIC, foi sugerido pelos membros da mesa que se anexe todas 

as atas, fotos, modelos de cartilha e relatório do piloto do Coletas Online, resultados do “Dia do desafio”, 

atividade está a ser realizada pela Sra. Franciele e encaminhada aos sindicatos até 14/10/2016. Ainda se 

aguarda do Sr. Ivanor os resultados do “dia do desafio”. 

A data da próxima reunião tinha sido definida anteriormente para o dia 29 de novembro em 

Curitiba. No entanto será verificada pelo Sr. João Batista a possibilidade da reunião ser realizada em 

Maringá dia 25 de novembro. Isto será feito devido à proximidade desta data com o evento “Prêmio 

SINDUSCON” de Maringá que acontecerá no dia 24/11, assim a possibilidade de contar com mais membros 

presentes na reunião é maior.  

Outros assuntos pertinentes ao setor foram então debatidos. Entre eles a meta do próximo 

relatório, que será a elaboração de um material específico para as empresas associadas, focando na 

utilização de materiais recicláveis na construção civil. A resistência desses materiais, bem como as vantagens 

financeiras e técnicas devem ser profundamente abordadas nesta etapa. As outras metas para o ano de 

2016 foram apresentadas pela Sra. Franciele e analisadas pelos membros presentes com intuito de 

determinar sua conclusão ou não conclusão.  
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Sobre o regimento interno, como não houve manifestação dos outros membros do Comitê quanto 

à alguma alteração, ele foi considerado aprovado.  

Sobre a questão da entrada do setor de Minerais Não Metálicos no Comitê de Logística Reversa da 

Construção Civil, poucos membros estiveram presentes na reunião para dar uma resposta definitiva sobre 

uma questão deste porte. Por isso foi determinado que será debatida com os outros membros do Comitê, 

ressaltando os custos, benefícios e dificuldades que a entrada deste setor geraria, para então se dar uma 

resposta definitiva sobre o tema. Esta definição deve acontecer entre os membros do CGLR da Construção 

civil até 17/10, pois a próxima reunião do setor MNM será no dia 20/10. Outra observação importante, 

como o setor de MNM ainda não encaminhou o ofício solicitando a inserção no setor da Construção Civil o 

SENAI solicitará novamente o envio deste ofício até o prazo máximo 07/10.  

O Sr. Ivanor fez colocações importantes com relação à realização de palestras de Logística Reversa 

para os associados, para um maior interesse, seria importante falar em retornos financeiros com a correta 

segregação, utilização de materiais recicláveis. O Sr. Fauaz da associação de Drywall, parceiro do Sinduscon, 

é especialista em resíduos do setor e poderia realizar as palestras junto com o SENAI. O mesmo deverá ser 

discutido com ele no primeiro semestre de 2017. Em paralelo, o Sr. Ivanor verificará com as Usinas de 

Reciclagem a possibilidade da elaboração de um material informativo (folder) sobre a reutilização dos 

materiais reciclados até 28/10.    

Sem mais considerações de nenhuma das partes a reunião foi encerrada e a lista de presença 

devidamente assinada por todos os membros participantes. 

 

Desta forma, seguem abaixo os encaminhamentos: 

 

ENCAMINHAMENTOS 

 

 SENAI: solicitar ao SINDUSCON SP o reenvio do folder em adobe ilustrator para realizar as alterações 

até 30/09; 

 SENAI: encaminhar ao marketing a realização do folder e do banner, se possível até 20/10; 

 SENAI: solicitar um orçamento à Cibele dos Santos, do Banner com informações bem lúcidas, até 

10/10; 

 FIEP: solicitar o retorno da SEMA quanto a informação de quais municípios do estado possuem o 

PGIRS, até 14/10; 

 SINDUSCON MARINGÁ: verificar a possibilidade de mudar a data e local da reunião de novembro 

para dia 25 de novembro em Maringá, se possível até 20/10 para ter tempo hábil de enviar os 

convites; 
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 SINDUSCON: encaminhar ao SENAI o contrato com o CBIC para que o SENAI dê seu parecer, até 

30/09; 

 SENAI: solicitar ao setor de Minerais Não Metálicos o envio do ofício para inserção no setor de 

construção civil, até 07/10;  

 SINDUSCON: verificar a possibilidade da entrada do CG do setor de Minerais não Metálicos no 

Comitê da Construção Civil, até 17/10, já que a próxima reunião de MNM acontecerá no dia 20/10; 

 SINDUSCON: após eleições/definição dos futuros prefeito, agendar reunião para apresentação do 

programa “coletas online”, até 07/11; 

 SINDUSCON: “Dia do desafio”, software e a realização do Workshop com secretarias de Meio 

Ambiente, serão definidos somente na primeira reunião de 2017; 

 SENAI: atualizar o memorando de cooperação e encaminhar aos membros do comitê, até 07/10; 

 SINDUSCON (IVANOR): encaminhar os resultados do “dia do desafio” ao SENAI, até 07/10; 

 SENAI: concluir e encaminhar o Relatório da Construção Civil, até 14/10;  

 SEMA: encaminhar novamente o ofício de convocação dos elos do comércio, até 20/10; 

 SEMA: repassar a informação sobre quais municípios do estado possuem o PGIRS, até 14/10; 

 SENAI: avaliar a possibilidade do Sr. Fauaz realizar em conjunto com o SENAI, palestras sobre LR e 

gestão dos resíduos no primeiro semestre de 2017;  

 SINDUSCON (IVANOR): verificar junto às Usinas de Reciclagem a elaboração de um folder sobre a 

reutilização dos materiais, até 28/10. 

Sem maiores considerações, o grupo encerrou as atividades com as deliberações descritas no 

presente documento. 

 

Atenciosamente, 

Luiz Henrique Berticelli e Eng.ª Franciele de Freitas. 

 


