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ATA/MEMÓRIA 

Reunião: 11ª Reunião do Comitê Gestor de Logística Reversa de Construção Civil  

Data: 10 de Maio de 2017 

Local: SENAI – Londrina 

Participantes: Conforme lista de presença no final do documento. 

 

Ata da Reunião 

 

No dia 10 de Maio de 2017 foi realizada a décima primeira reunião do Comitê Gestor de Logística 

Reversa do Setor de Construção Civil. A Reunião foi realizada no SENAI de Londrina, durante o dia todo.  

A reunião contou com a presença dos representantes do SINDUSCON de Londrina, Curitiba e 

Cascavel, com o representante da SEMA-PR, representante da FIEP, representante do CONSEMMA e dos 

representantes do SENAI, conforme lista de presença. 

SENAI iniciou as atividades com a leitura da pauta para a reunião atual: aprovação da ata anterior, 

aprovação do folder, definir criação de um novo banner e outros assuntos pertinentes ao Comitê. 

Com o intuito de aprovar a ata anterior foi realizada 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, o Sr. Ivanor comentou que já possui um modelo de banner do SINDUSCON 

de MG e será repassado ao SENAI para verificar a possibilidade de real izar um similar.  

A tabela repassada pela SEMA com a informação sobre os aterros licenciados e a tabela repassada 

pelo IAP sobre as empresas licenciadas à receber resíduos da construção civil, infelizmente vieram 

incompletas e o comitê precisa dessas informações para inserir no folder que será distribuído aos 

associados. Em paralelo, cada SINDUSCON (Cascavel, Curitiba, Londrina e Maringá) repassarão ao SENAI 

quais empresas há nestes municípios já licenciadas a receber RCC, até 24 de maio/2017.  E o SENAI buscará 

obter mais informações de empresas/aterros com o observatório do sistema.   

Os SINDUSCON’s também deverão enviar uma carta/ofício para as prefeituras da sua respectiva 

base territorial, solicitando a informação de quais locais os resíduos da construção civil devem ser 

destinados/dispostos, o Sr. Ivanor enviará um modelo para todos do comitê.  

A Sra. Margareth do CONSEMMA, comentou em reunião que o município de SP possui uma central 

de reciclagem de RCC da Prefeitura e que poderia verificar com mais detalhes como atuam, e passar ao 

comitê. Mencionou a importância na participação dos Munícipios na logística reversa, inclusive utilizando-
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se os fundos Municipais, face à carência de infraestrutura no Estado no tocante à Usinas de processamento 

de RCC. Citou que seria interessante o Comitê criar um “selo de reciclagem” para incentivar às construtoras 

que já realizam ações de Logística Reversa. Com relação a esta questão, o SINDUSCON Londrina encabeçará 

com o apoio da SEMA e CONSEMMA. 

Comentado quanto ao investimento elevado para a instalação de novas usinas de RCC, necessitando 

buscar outras alternativas de menor custo. 

O Sr. Ivanor ficou responsável por encaminhar aos participantes da reunião, a apresentação do 

projeto “coletas online”, bem como fazer uma apresentação ao Conselho do Setor.  

Também sugeriu em reunião a possibilidade de colocar em supermercados, sacolas plásticas com 

cores, pois são as mesmas que o consumidor utiliza para fazer a triagem no domicilio. Porém, deveria ser 

uma iniciativa do Município. 

A respeito do memorando de cooperação, o Sr. Ivanor em reunião com o Sr. Bruni da SEMA  

informou que há uma entidade citada no documento com problemas. O mesmo será confirmado com a 

SEMA até 31/05. 

Com relação ao folder, o SENAI verificará com o marketing da FIEP a possibilidade de alterar o 

layout, deixando com as mesmas características do folder de SP, e se possível também, fazer uma versão de 

impressão econômica. 

A primeira palestra aos associados para disseminação do conteúdo do folder, será em Cascavel, 

prevista para 20/06 e a reunião ficará para o dia 21/06. 

Quanto ao ofício da SEMA referente ao relatório de Logística Reversa, o Sr. Ivanor enviará uma 

resposta.  

Para o levantamento de volumes, será realizada em cada regional do SINDUSCON, uma reunião 

presencial com as Usinas de reciclagem para verificar detalhes, será também oficializada a solicitação de 

repasse de informação. Em Curitiba o Sr. Ivanor agendará a reunião e o SENAI fica à disposição para 

participar. Em Londrina, Maringá e Cascavel, o SINDUSCON realizará as reuniões em paralelo e 

posteriormente enviará um feedback ao comitê. 

Para a próxima reunião em Cascavel, o Sr. Ivanor repassará ao SENAI o contato da ABCP, para que 

o setor cimenteiro possa ser convidado. Também será convidado um representante da Usina FUTURE, 

convite via SINDUSCON Cascavel. 

A Reunião do Grupo Técnico ficará agendada para Junho, pois estamos aguardando o retorno do 

representante da COPEL. 

Há possibilidade de criar um ponto de entrega voluntária dentro das Usinas de RCC para 

disponibilizar às Prefeituras. Outra informação importante é sobre os ensaios já realizados nos resíduos 
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reciclados da construção civil, onde é possível utilizar, aplicar, e inclusive custos menores. O Sr. Ivanor 

conversará e solicitará um projeto às usinas, com prazo até 02 de junho/2017. 

O SINDUSCON Curitiba ficou também de repassar a Lei sobre a utilização de RCC e o SINDUSCON 

Londrina agendará uma reunião com a Secretaria de infraestrutura para avaliar se existe uma Lei ou algo 

similar. 

Na sequência, o Paulo da FIEP apresentou os orçamentos realizados para impressão do folder, entre 

eles, o menor valor foi de R$ 570,00 para impressão de 1000 unidades, com a Gráfica Capital. Porém o 

SINDUSCON PR solicitou que a FIEP pudesse pagar 50% deste valor, o mesmo será verificado.  

Em continuidade, a Sra. Franciele do SENAI apresentou a planilha padrão que será utilizada pelo 

comitê como um canal de comunicação. Na Aba de “resíduos (volumes)” será apresentado às Usinas para 

que haja uma troca de informação e na aba de “documentos”, serão inseridos os links do site da FIEP de 

cada item. Sendo assim, a FIEP atualizará o site com todas as informações e documentos do Comitê.  

Após, o Sr. Elcio apresentou o termo de parceria com os gesseiros, porém o Sr. Ivanor achou que o 

documento estava muito detalhado quanto à operacionalização. Então, ele enviará ao SENAI um modelo já 

utilizado, bem simplificado, em parceria com o Sr. Fauaz da Caliça Ambiental.  

Foi apresentado pelo SENAI também o projeto “dia do desafio”, no qual consta um evento por mês 

ao longo de 2017, envolvendo dois dias da semana, porém foi definido pelo SINDUSCON a realização de 

apenas um evento no ano corrente, a ser executado além de Curitiba, nas demais regionais do SINDUSCON. 

Ficou sob responsabilidade do SENAI a adequação para cada município onde há SINDUSCON PR. A definição 

do local será feita por cada SINDUSCON. 

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 via Ofício junto à SEMA a lista completa de Aterros e Empresas licenciadas à receber RCC, 

até 31/05; 

 Verificar com o marketing da FIEP a possibilidade de alterar o layout do folder, permanecendo no 

padrão do folder de SP, e também um modelo de impressão econômica; 

 Realizar a primeira palestra sobre disseminação do folder em Cascavel (SINDUSCON) no dia 20/06, 

o sindicato deverá organizar o evento (local, convite, contato); 

 SENAI enviará convite à ABCP para participar da próxima reunião em Cascavel; 
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 Verificar se o observatório da FIEP possui a lista completa de empresas de reci clagem no PR até 

02/06; 

 Formatar o projeto “dia do desafio” para os municípios de Cascavel, Londrina e Maringá até 09/06; 

 Fazer interface com o SENAI Londrina para os alinhamentos ref. selo de reciclagem em conjunto 

com o SINDUSCON Londrina até 02/06. 

 

SEMA/IAP:  

 Encaminhar ao SENAI a lista completa de aterros e empresas licenciadas para receber RCC. 

 

FIEP:  

 FIEP verificará a possibilidade de pagar 50% do custo total para impressão dos folder até 02/06; 

 FIEP atualizará o site de Logística Reversa (http://www.fiepr.org.br/logisticareversa/) com todos os 

documentos do Comitê da Construção Civil até 26/05. 

 

SINDUSCON’S:  

 Sr. Ivanor solicitará ao SINDUSCON MG o modelo de Banner para que o mesmo modelo seja utilizado 

no PR até 31/05; 

 Cada SINDUSCON (Cascavel, Curitiba, Londrina e Maringá) em paralelo, repassará ao SENAI as 

empresas licenciadas de RCC no seu município até 24/05; 

 Cada SINDUSCON deverá enviar uma carta/ofício para as prefeituras da sua respectiva base 

territorial, solicitando a informação de quais locais os resíduos da construção civil devem ser 

destinados/dispostos, o Sr. Ivanor enviará um modelo para todos do comitê, até 02/06; 

 SINDUSCON de Londrina encabeçará com apoio da SEMA e CONSEMMA o projeto para criar um 

“selo verde” e apresentar na próxima reunião dia 21/06; 

 O Sr. Ivanor enviará a apresentação do projeto “coletas online” aos participantes da reunião do dia 

10/05, até 26/05; 

 O Sr. Ivanor confirmará com a SEMA, qual entidade encontra-se com problemas e repassará ao 

SENAI para que possam fazer as alterações no memorando de cooperação até 31/05; 

 O Sr. Ivanor deverá dar um retorno à SEMA referente ao Ofício, com apoio do SENAI até 19/05;  

 Cada SINDUSCON agendará reunião com as usinas de reciclagem locais para solicitar parceria/apoio 

no repasse de informações quanto aos volumes de RCC. Em Curitiba o SENAI poderá participar da 

reunião. Se necessário será elaborado um ofício; 

 SINDUSCON PR repassará ao SENAI o contato da ABCP até 26/05; 

http://www.fiepr.org.br/logisticareversa/
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 SINDUSCON PR em parceria com as Usinas, enviará ao comitê informações sobre Ponto de entrega 

voluntária dentro da usina, ensaios dos resíduos reciclados para verificar sua utilização e custos, até 

02/06; 

 Sr. Ivanor passará a Lei sobre utilização de RCC em Curitiba e o Sinduscon Londrina verificará se 

existe alguma lei junto à secretaria de infraestrutura até 31/05; 

 SINDUSCON Cascavel deverá convidar a FUTURE (Usina de Reciclagem) para participar da reunião 

do Comitê; 

 Sr. Ivanor enviará ao SENAI o modelo de termo de parceria utilizado com o Sr. Fauaz da Caliça 

Ambiental, até 22/05. 

 

Sendo assim, a data da próxima reunião será 21 de Junho de 2017 em Cascavel. 

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

presente documento. 

 

Atenciosamente, 

Eng.ª Franciele de Freitas. 

 

 


