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BOLETIM ELETRÔNICO AEAA – JULHO 2015 

 
Apucarana debate resíduos da construção civil 
 

Profissionais da engenharia, construtores de obras, empreendedores e incorporadores participaram na última terça-feira (7) de 

Audiência Pública para debater soluções para a geração de resíduos da construção civil. O evento foi uma iniciativa do Ministério 

Público do Paraná (Regional Apucarana), da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e teve apoio do CREA-PR. Os conselheiros, 

Herivelto Moreno  e Sérgio Barbosa, a inspetora Carla Kazumi, o gerente da Regional Apucarana, Jeferson Antonio Ubiali e o 

facilitador Murilo Granado estiveram presentes na audiência .  

O principal tema debatido foi a correta aplicação da Lei Municipal 46/2014 que complementou a resolução 307 do Conselho Nacional 

do Meio Ambiente (Conama) e dispõe sobre a geração, transporte e destinação final dos resíduos da construção civil. Apesar de ser 

uma legislação em vigor, ela ainda não é aplicada na íntegra no munícipio.  

O representante do Ministério Público promotor Thiago Gavaerd Cava, considera que a legislação já deveria ser aplicada e todos 

aqueles que praticam a destinação de forma incorreta deverão sofrer sansões nela previstas. 

Já o Secretário do Meio Ambiente o Geografo Ewerton Pires, entende que a identificação de todos os atores, como geradores, 

transportadores ou destinadores finais de resíduos é fundamental.  “Assim é possível responsabilizar quem está gerando o dano 

ambiental”. 

O evento fez parte do programa Agenda Parlamentar do CREA-PR. Na oportunidade, o CREA-PR sugeriu que fosse firmado um 

convênio de mútua cooperação entre o Conselho, Ministério Público e Prefeitura de Apucarana, visando a intensificação da fiscalização 

nos locais geradores de resíduos da construção civil. 

 

COMUNICADO AOS ASSOCIADOS: 

 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA – 22/07/2015  

 A  AEAA comunica os seus associados que no dia 22/07/2015 ( quarta – feira)  às 09:00 hrs; 

Haverá uma reunião extraordinária à respeito do “PLANO INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA 

CONSTRUÇÃO CIVIL”, 

Com o Secretário do Meio Ambiente o Geografo Ewerton Pires; que fara´ uma explanação sobre o assunto citado 

acima, conforme a lei municipal LEI n° 046/2014. 

A reunião acontecerá na Rua Guarapuava, 580 1° andar (anexo ao edifício CREA) 

Estamos aguardando a sua presença. 

Confirmação pelo telefone (43) 3422-8250 c/ Maristela 
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Curso sobre Perícias na Construção Civil e na 
Engenharia em geral 
Com o Eng. Manoel Henrique Campos Botelho  

Autor da “ Coleção Concreto Armado eu te amo ” 

Perito judicial 
 

 

Objetivos do curso: 
 

- expor a engenheiros e arquitetos a função de perito judicial ou assistente técnico a função desses profissionais 

- mostrar que a ação de usucapião é muito comum nos fóruns e qualquer engenheiro ou arquiteto jovem 

podem exercer 

- mostrar a importância das normas da ABNT ( que são obrigatórias ) na análise de problemas 

- detalhar passo por passo a atuação de um perito ou assistente técnico 

- como um assistente técnico deve conversar com o cliente e com o advogado do cliente 

- discussão de casos de pericias sobre a Construção Civil 

- discussão de casos reais de pericias 

- como obter contratos de perito ou assistente técnico 

- informações sumárias de como escrever laudos técnicos 

- o caso de pericia usando os momentos mágicos. Método imperdível e patenteado  ( o caso do muro de arrimo 

e o parecer do perito do juiz ). 

Teatralização de uma jovem arquiteta visitando um juiz de direito para ser indicada para ser perito nos casos 

de usucapião. 

 

Apostila cobrindo esses assuntos; 

 

Informações e valores:  
 

DATA:     24/07/2015 – 18:30 hrs  às  22:30 hrs 

                         25/07/2015 – 08:00 hrs  às  12:00 hrs  
 
 

VALOR:     R$  100,00 para associado 
                      R$  50,00 para associado estudante 
                      R$ 200,00 para não associado 
 

“Solicitamos a doação de alimento/material não perecível a ser doado a uma entidade social .”  
O curso terá certificado de participação. 
Confirmar presença até 22/07/2015 vagas limitadas. 
O pagamento da inscrição deverá ser feito até o dia  22/07/2015 na sede da AEAA; 
ou ligar p/ (43) 3422-8250 / FALAR COM MARISTELA. 
 

*Profissional ao preencher o formulário da ART (Anotações de Responsabilidade Técnica) 
anote na entidade de classe o número 312. 

 


