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Evento: 2ª REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR DE LOGÍSTICA REVERSA DO 

SETOR DA CONSTRUÇÃO CIVIL 

Data: 26 de maio de 2015 

Local: Fiep - Campus da Indústria – Av. Comendador Franco, 1341, Jardim Botânico, Curitiba 

 
Ata/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 26 de Maio de 2015 foi realizada a segunda reunião do Comitê Gestor do Setor da 

Construção Civil. A PAUTA planejada para a reunião contemplava os seguintes itens: Leitura da Ata 

da reunião anterior, leitura e discussão do Regimento Interno proposto, Eleição do Coordenador, 

Vice Coordenador e Secretário, Apresentação da proposta de trabalho com a equipe técnica do 

SENAI – PR. 

A Reunião foi realizada no Campus da Indústria da Federação das Indústrias do Estado do 

Paraná (FIEP) durante o período da manhã. 

O Sr. Rafael Costa, Gerente de Meio Ambiente da FIEP fez a abertura do Comitê Gestor 

com a leitura da Ata anterior. A Ata foi aprovada sem alterações. 

Na sequência, o Sr. Ivanor do SINDUSCON PR fez a leitura do Regimento Interno e fez suas 

colocações e sugestões de alterações para discussão com os demais participantes do Comitê. Uma 

das definições foi a periodicidade das reuniões. Durante o processo de estruturação do Comitê 

Gestor as reuniões serão mensais. Durante o processo de implementação da Logística Reversa, no 

que diz respeito às primeiras metas como educação ambiental, etc., as reuniões deverão ser 

marcadas pelo Coordenador do Comitê. Outra definição foi a eleição do Coordenador, Vice-

Coordenador e Secretário, que será a cada 2 anos com direito a reeleição.  

Como sugestão, para as próximas reuniões, o Sr. Ivanor do SINDUSCON solicitou que 

fossem realizadas toda última terça-feira do mês, sendo as próximas: 30/06/15, 28/07/15, 

25/08/15, 29/09/15, 27/10/15 e 24/11/15. Os locais das reuniões poderão ser definidos pelo 

Comitê, sendo intercaladas nas bases territoriais do Sindicato. 

O Regimento Interno será encaminhado para validação da Procuradoria Jurídica da FIEP e 

posteriormente para apreciação dos Membros Permanentes com data de devolução pré-

estabelecida (dentro de um mês). 
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Para a Eleição do Coordenador, Vice-Coordenador e Secretário, a FIEP irá encaminhar um 

ofício às instituições dos Membros Permanentes (de acordo com o regimento) solicitando 

indicação de: 

 1 Representante e 1 Suplente da Instituição; 

 1 Coordenador, 1 Vice-Coordenador e 1 Secretário dentro do grupo de instituições que 

compõe o Comitê Gestor na categoria Membros Permanentes. As indicações serão avaliadas e 

definidas na próxima Reunião Ordinária do Comitê Gestor. 

Para a votação, vale lembrar que cada Entidade tem direito apenas a um (1) voto. 

Após as definições do Regimento Interno, o Sr. Carlos Waltrick do SENAI apresentou a 

proposta de consultoria técnica de implementação do PLR em duas etapas, sendo a primeira a 

criação do Comitê Gestor em um período de 6 meses e a segunda etapa a implementação das 

primeiras metas previstas nos 12 meses no PLR. 

A primeira etapa será custeada pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), 

pois consideram o trabalho feito pelos SINDUSCONs do Paraná muito importante como startup da 

Logística Reversa da Construção Civil no Brasil.  

A próxima reunião prevista será no dia 30 de Junho de 2015 e um dos assuntos previstos 

para a Pauta é a eleição dos Membros Permanentes do Comitê Gestor.  

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

no presente documento. 

 


