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LOGÍSTICA REVERSA: 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. As primeiras metas previstas são em relação ao 

Comitê Gestor, Educação Ambiental e procura de empresas parceiras para destinação correta dos 

resíduos pós-consumo. 

No dia 23 de Março de 2015 foi realizada a primeira reunião do Comitê Gestor do Setor da 

Construção Civil com objetivo de apresentação do regimento interno e a proposta de trabalho 

com a equipe técnica do SENAI – PR. 

A Reunião foi realizada na sede da Federação das Indústrias do Estado do Paraná (FIEP). O 

Secretário Ricardo Soavinski da SEMA fez o ato de abertura do 1º Comitê Gestor de Logística 

Reversa do Brasil. Na sequencia o Eng.º Ivanor Fantin do SINDUSCON-PR apresentou as primeiras 

iniciativas que já estão sendo realizadas no setor da construção civil e algumas ações que serão 

tomadas no decorrer do ano, como buscar parcerias com associações de Usinas de Reciclagem, 

promover a logística reversa em Curitiba e Região Metropolitana, etc.  

O Secretário da SEMA deu todo o apoio com as ações tomadas e salientou que o órgão 

está à disposição, caso seja necessário envolver entidades públicas, como o Prefeito de Curitiba, 

etc. 

Na sequencia da reunião, o Consultor Técnico do SENAI, Carlos Waltrick apresentou uma 

minuta de um Regimento Interno com os participantes permanentes do Comitê Gestor da 

Logística Reversa e os participantes convidados, a Equipe Técnica de Assessoria, as principais 

atribuições do Comitê, Estratégia de Atuação, reuniões previstas durante a implementação e após 

o regimento interno, foi apresentado todas as metas previstas no Plano de Logística Reversa com 

ações a serem cumpridas em até 18 meses. 

Após apresentação, O Sr. Ivanor do SINDUSCON - PR solicitou a retirada do representante 

de entidade de Coleta e Transporte de resíduos Classe A dos participantes permanentes e inseri-

los como convidados. O Sr. Vinício da SEMA fez também sua observação e sugeriu colocar 

Universidades nos convidados, pois podem elaborar projetos e acrescentar ao Plano.  
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O Eng.º Ivanor Fantin solicitou a SEMA se haveria alguma possibilidade de formalizar o 

Comitê Gestor, criar um Grupo de Trabalho (GT) para validar o mesmo. A SEMA poderá 

encaminhar os nomes dos participantes do órgão público (Um representante e um suplente) para 

resolução e participação do comitê. Sendo assim, deverá ser repassado nome, telefone, e-mail, 

para oficializar os participantes. Um ofício será encaminhado a todos os membros permanentes e 

convidados do comitê para definição dos representantes. 

A proposta do Regimento Interno será encaminhada a todos os participantes. Assim como 

o cronograma detalhado das atividades para os próximos 18 meses. 

Os representantes indicarão um coordenador do Comitê conforme o perfil estabelecido.  

A Câmara Brasileira da Indústria da Construção já possui Guias Técnicos sobre o 

gerenciamento e destinação de resíduos, elaborado pelos estados de Minas Gerais e São Paulo, os 

mesmos poderão ser utilizados pelo Paraná. 

A próxima reunião prevista será no dia 27 de Abril de 2015. 

Sem maiores considerações, o grupo encerrou as atividades com as deliberações descritas 

no presente documento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


