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ATA/MEMÓRIA 

Reunião: 10ª Reunião do Comitê Gestor de Logística Reversa de Construção Civil  

Data: 16 de Março de 2017 

Local: SENAI – Campus da Indústria 

Participantes: Conforme lista de presença no final do documento. 

 

Ata da Reunião 

 

No dia 16 de Março de 2017 foi realizada a décima reunião do Comitê Gestor de Logística Reversa 

do Setor de Construção Civil. A Reunião foi realizada no Campus da Indústria, em Curitiba, durante o dia 

todo.  

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

representante do SINDUSCON-Norte, Srs. Osmar Ceolin Alves e Rodrigo Zacaria, com a representante do 

SINDUSCON-Oeste, Sra. Vanessa Percio, com a representante da SEMA-PR, Sra. Manuela S. Barbosa e dos 

representantes do SENAI, Sr. Elcio Herbst, 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, revisão do planejamento 

estratégico, assinatura da nova proposta com o SENAI 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 do Banner que ficou como incumbência do Sr. João 

Batista do SINDUSCON-Noroeste verificar a parceria com a Cibele dos Santos. Senai entrará em contato com 

o Sr. João, o prazo para o banner é até 31/03/17. Caso contrário terá de ser elaborado um modelo via 

Comitê.  

Ainda com relação à ATA, reenviar a tabela com todos os municípios que possuem PGRIS aos 

sindicatos, para aqueles que possuem o plano, a SEMA solicitará a informação de locais licenciados para 

destinação de resíduos da construção civil. Assim que o SENAI receber a informação da SEMA, montará uma 

planilha com todas as informações completas para encaminhar aos associados dos sindicatos.  

Com relação a participação dos Sindicatos do setor de Minerais não metálicos no comitê da 

Construção Civil, os mesmos deverão ser convidados para a próxima reunião e o assunto será definido na 

mesma. 

O memorando de cooperação deverá ser encaminhado novamente aos Sindicatos para que ambos 

avaliem os elos e assim possam recolher as assinaturas o mais breve possível.  
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O Sr. Ivanor comentou que está sendo elaborado um folder sobre reutilização de resíduos da 

construção civil, em parceria com Usinas e o Sr. Fauaz. Na próxima reunião será apresentado o status do 

mesmo. 

Após leitura da ATA, o Sr. Eloyr fez apresentação da metodologia adotada pela Agespar no 

aproveitamento de gesso, dificuldades do setor, falta de aproveitamento. Comentou sobre importância de 

envolver os condomínios e respectivos síndicos. A Agespar trabalha geograficamente em um raio de até 

400km. 

Sr. Elcio sugeriu criar um termo de parceria com a Agespar e outras, constando custos, modus 

operandi, no entanto sem a obrigatoriedade do associado encaminhar os resíduos para eles, além de um 

procedimento para a questão do gesso junto às obras. Em paralelo, identificar locais para instalação de 

centrais de transbordo, para futura locação pela Agespar. Comentou ainda que amanhã o SENAI participará 

de uma reunião com SMMA de Matinhos e SECOVI justamente sobre gestão de resíduos e é uma 

oportunidade para contemplar nas discussões a questão do gesso, visando orientar os condomínios.  

Sr. Rodrigo informou que a situação em Apucarana quanto à destinação do gesso é crítica, devendo 

ser inserida nesse contexto. 

Neste sentido, Sr. Ivanor solicitou para SENAI elaborar minuta do termo de parceria com as três 

empresas de aproveitamento de gesso e procedimento (Caliça, Agespar e Recgesso), reunir-se com as 

mesmas e apresentar na próxima reunião esboço do termo e procedimento. 

Sr. Rodrigo comentou que o foco é trabalhar com o pequeno gerador, os grandes já fazem a coisa 

certa. 

Sra. Franciele apresentou o conteúdo do folder e ficou definido prazo de 31/03/17 para validação 

do folder pelos Sinduscon’s. 

Sr. Ivanor sugere inserir no folder a logo da CBIC, juntamente com as logos do SENAI e SINDUSCONS, 

e na página 19 como membro e colaborador. 

Solicitar à FIEP o orçamento de pelo menos 2 empresas para impressão de 1000 folders do setor, se 

possível até 31/03. 

Sra. Franciele apresentou o plano de trabalho. Um dos itens pendentes é a questão da educação 

ambiental, realização de oficinas/palestras para disseminar o folder e todos os pontos importantes para o 

correto gerenciamento dos resíduos na obra, assim como informações sobre latas de tintas e gesso. Foi 

definido que a primeira será em Cascavel próxima a data da reunião, em Junho/2017.  

Mais uma vez, a importância no repasse de informações pela SEMA e Prefeituras, quanto à 

existência de usinas de reciclagem de RCC, a fim de buscar parcerias, inclusive para recepção de gesso e 

outros resíduos críticos. 
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Quanto ao programa/software para consolidação das informações e elaboração do relatório anual, 

será avaliado posteriormente, porém, em paralelo o SENAI criará uma planilha (excel) a ser utilizada no 

monitoramento da quantidade e destinação dos resíduos e repassará posteriormente para os sindicatos 

para validação 

O Sr. Osmar (Londrina) verificará com a secretária/executiva do Sinduscon quais documentos 

possuem referente à implementação da Logística Reversa, caso esteja faltando algum, solicitará ao SENAI o 

repasse (atas, estatuto, relatórios, etc.) para eles. 

Ficou acordado que o SENAI deve encaminhar oficio da SEMA ref. ao relatório do CG para todos os 

sindicatos e posteriormente o Sr. Ivanor e a Sra. Franciele enviaram resposta para o Sr. Bruni. 

Os Sindicatos manifestaram a dificuldade na obtenção e repasse de informações fidedignas  

referente aos volumes de resíduos gerados, para a SEMA, em face da oscilação e sazonalidade do setor, 

prejudicando qualquer estabelecimento de metas quantitativas. Pois fica difícil estabelecer metas de 

redução de resíduos ou elevação no aproveitamento quando da inexistência de informações que espelhem 

a realidade do setor. Porém o SENAI ressaltou a importância de se apresentar este volume (referente ao 

ano de 2016) para que se crie um cenário com todas as informações de destinação, tipos de resíduos, qual 

é o mais crítico, volume reciclado, e poder então comprovar que as associadas já realizam ações 

ambientalmente corretas. 

Mesmo assim, os SINDUSCON’s solicitarão até 07/04 que as empresas repassem ao SENAI, 

informações referente à quantidade de resíduos geradas e destinadas em 2016. Sr. Ivanor verificará esta 

questão com as Usinas e também solicitará a eles um projeto básico para centrais de tratamento.  O SENAI 

consolidará estas informações para a próxima reunião que deverá ocorrer em Maio.  

SENAI repassou os principais pontos tratados na reunião do R20, em especial, quanto à ideia de 

criação pela SEMA de grupos de trabalho específicos para cada setor, a fim de monitorar as ações de logística 

reversa, onde foram citados os planos do Sinduscon e demais setores onde a FIEP tem envolvimento. 

Sr. Ivanor verificará junto às empresas fabricantes de equipamentos, visando desenvolvimento de 

estudos para melhoria e barateamento das usinas de reciclagem de RCC. Verificará também junto às Usinas 

de reciclagem a aplicação e reutilização de resíduos do setor (já reciclados), quais tipos de ensaios são 

necessários, entre outras. 

Sr. Rodrigo comentou que as usinas de reciclagem deveriam firmar parcerias com as usinas de 

concreto, com fornecimento direto para usinar material reciclado. Neste sentido a Sra. Franciele sugeriu 

convidar setor de cimento e setor de reciclagem para uma próxima reunião, com o objetivo de fomentar as 

ações em conjunto. 

Sr. Ivanor comentou sobre “Dia do Desafio” quanto aos resultados, inclusive o qual extrapolou os 

resíduos específicos do setor, relatando aproveitamento de computadores com doação junto à FAS.  



 

 
Av. Cândido de Abreu, 200 | 80530-902 | Curitiba PR (41) 3271-9000 Pág.4 de 7 

 

Acordado que os Sinduscon’s farão cronograma anual, definição de parceiros para “dia do desafio”, citando 

que os supermercados são importantes aliados, utilizando área de estacionamento e a circulação de 

pessoas. Ideia de elaborar um evento anual em cada regional (Curitiba, Cascavel, Londrina e Maringá). SENAI 

salientou que apenas um evento anual é pouco, mas pode ser feito interface com outros setores ampliando 

a ação para outras datas, estabelecendo um evento bimestral ou mensal e também sugeriu utilizar a mídia 

dos supermercados para divulgar a ação (benefício mútuo).  

Ainda sobre o “dia do desafio”, o SENAI reenviará aos sindicatos o resumo de todas as ações 

realizadas, volumes coletados, resíduos, etc. 

Independente da validação dos Sinduscon’s, SENAI iniciará contatos com outros parceiros 

juntamente com Sr. Ivanor, para dia do desafio. SENAI deve resgatar projeto utilizado em 2016. 

Sr. Ivanor verificará também com a Secretaria de Infraestrutura a “Lei” para utilizar material 

reciclado (RCC) em obras da Prefeitura. 

Mudar o nome de “coletas Online” para “gestão de transporte e destinação de RCC”. Aguardar 

aprovação dos Sindicatos. 

A proposta de consultoria do SENAI deverá ser encaminhada para todos validarem e a assinatura 

será pelo Sinduscon PR, prazo até 24/03/2017. 

No que diz respeito à criação de um GT (Sineltepar, Minerais não metálicos, Sinduscon) o Sr. Ivanor 

se colocou à disposição para representar o Sinduscon. SENAI verificará uma data para agendar a primeira 

reunião e assim discutir ações técnicas. 

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:  

 Entrar em contato com o Sr. João (Sinduscon Maringá) sobre a questão do Banner. O prazo para 

apresentar é até 31/03/17. Caso contrário terá de ser elaborado um modelo via Comitê; 

 Após retorno da SEMA referente às empresas licenciadas para receber RCC, montar uma planilha 

com todas as informações completas para encaminhar aos associados; 

 Convidar os Sindicatos do setor de Minerais não metálicos à participarem da próxima reunião e 

assim definir seu ingresso ao CGLR; 

 Encaminhar o “Memorando de Cooperação” aos sindicatos para que possam recolher as devidas 

assinaturas até a próxima reunião; 
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 Elaborar minuta do termo de parceria com as três empresas de aproveitamento de gesso e 

procedimento (Caliça, Agespar e Recgesso), reunir-se com as mesmas e apresentar na próxima 

reunião esboço do termo e procedimento; 

 Inserir o logo da CBIC no folder (Capa e página 19), solicitar à FIEP após retorno da validação dos 

sindicatos; 

 Realizar palestra para educação ambiental (conforme Planejamento Estratégico) em Cascavel na 

mesma data da próxima reunião; 

 Encaminhar oficio da SEMA ref. ao relatório para todos os sindicatos e posteriormente o Sr. Ivanor 

e SENAI enviarão resposta para o Sr. Bruni; 

 Elaborar planilha padrão a ser utilizada no monitoramento da quantidade e destinação dos resíduos 

e repassar posteriormente aos sindicatos para validação; 

 Convidar setor de cimento e setor de reciclagem para uma próxima reunião, com o objetivo de 

fomentar as ações em conjunto; 

 Iniciar contatos com outros parceiros juntamente com Sr. Ivanor, para dia do desafio. Resgatar 

projeto utilizado em 2016; 

 Mudar o nome de “coletas Online” para “gestão de transporte e destinação de RCC”; 

 Reenviar aos sindicatos o resumo de todas as ações realizadas, volumes coletados, resíduos, etc. no 

“dia do desafio”; 

 Agendar uma primeira reunião para criação de um Grupo Técnico (Sinduscon, Sineltepar, Copel, 

Minerais não metálicos); 

 A proposta de consultoria do SENAI deverá ser encaminhada para todos validarem e a assinatura 

será pelo Sinduscon PR, prazo até 24/03/2017. 

 

SEMA:  

 Solicitar informação para as Prefeituras que possuem PGIRS, locais licenciados para destinação de 

resíduos da construção civil. 

 

FIEP:  

 Realizar o orçamento de pelo menos 2 empresas para impressão de 1000 folders do setor da CC, se 

possível até 31/03. 
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SINDUSCON’S:  

 Validarem o folder para o SENAI até 31/03/17; 

 Até 07/04 as empresas devem repassar ao SINDUSCON, informações ref. quantidade de resíduos 

geradas e destinadas em 2016, enviar ao SENAI para consolidação e apresentação na próxima 

reunião; 

 Verificar com Usinas de reciclagem de RCC quanto às quantidades de resíduos processadas em 2016 

e solicitar um projeto básico para centrais de tratamento; 

 Verificar junto às empresas fabricantes de equipamentos, visando desenvolvimento de estudos para 

melhoria e barateamento das usinas de reciclagem de RCC; 

 Verificar também junto às Usinas de reciclagem a aplicação e reutilização de resíduos do setor (já 

reciclados), os tipos de ensaios são necessários, entre outras; 

 Verificar com a Secretaria de Infraestrutura a “Lei” para utilizar material reciclado (RCC) em obras 

da Prefeitura; 

 Apresentar na próxima reunião status da elaboração de um folder em parceria com Usinas e o Sr. 

Fauaz sobre a reutilização de RCC. 

 

Sendo assim, a data da próxima reunião será 10 de Maio de 2017 em Curitiba.  

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

presente documento. 

 

Atenciosamente, 

Eng.ª Franciele de Freitas e Elcio Herbst. 

 

 


