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      NOTÍCIAS & PROVIDÊNCIAS 

    Ao VI      Fique Sabendo  Nº 212  

Dia 29 de Junho de 2018 

Os resíduos da construção civil não podem ser 
dispostos em aterros de resíduos domiciliares 

 
GESTÃO INTEGRADA E DESCARTE DE           
RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL 

 
  

SEAERJ recebeu na última semana Walter de 
Araujo para ministrar palestra a respeito da gestão 
integrada dos resíduos da construção civil. A aber-

tura foi feita pelo presidente da entidade, Haroldo Mattos 
de Lemos e logo em seguida o palestrante apresentou 
seu tema e sua história. 
  
  Walter abordou a separação de produtos na realiza-
ção do descarte de materiais e exibiu o plano de gestão 
de algumas empresas ligadas ao recolhimento de resí-
duos. Além disso, explicou a lei que rege todo o proces-
so. Ele deixou claro sua preocupação com o cumprimento 
efetivo dessa lei. Algumas etapas devem ser seguidas e 
estudos de compostos realizados. 
  
  A lei 12.305 de 2010 intitula que a responsabilidade 
pelos resíduos sólidos é dos geradores deles e do poder 
público. Sendo elas pessoas físicas ou jurídicas e respon-
sáveis direta ou indiretamente da produção destes resí-
duos. 
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  Os resíduos da construção civil não podem ser 
dispostos em aterros de resíduos domiciliares, lote-
amentos vazios, encostas e áreas protegidas pela lei. O 
programa municipal de gerenciamento de resíduos da 
construção civil deve estabelecer diretrizes técnicas e 
procedimentos para o exercício das responsabilidades dos 
pequenos geradores. Esses projetos têm como objetivo 
estabelecer os procedimentos necessários e a destinação 
ambiental mais adequada. 
  
  Segundo ele, a gestão integrada nada mais é do que 
fazer em cada setor partes do evento. Walter exibiu os 
planos de aproveitamento de resíduos e os materiais em 
que isso é possível. 
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a última terça-feira, dia 26, foi realizada a votação, na Câma-

ra dos Vereadores, do projeto de lei complementar 59/2017 

que institui a taxação dos servidores inativos e pensionistas, 

que recebem acima do teto do INSS, no valor de 5.645,80, em 

11% do que exceder este limite. A votação foi realizada em um cli-

ma bastante tenso, onde foi mobilizado um aparato policial pelo go-

verno, e agindo com truculência impediu uma participação mais 

efetiva dos servidores, e garantiu a provação do projeto por 28X20. 

 

            Esta taxação que foi aprovada, além de ser uma medi-

da bastante injusta, pois penaliza quem já contribui durante toda a 

sua vida profissional, e o mais importante, é que não resolve nem 

de longe o problema do nosso fundo de previdência – Funprevi, 

pois o que irá se recolher é muito pouco perante as atuais dificulda-

des por que passa o fundo, fruto de gestões temerárias em admi-

nistrações passadas. 

 

             Junto com este projeto de lei complementar, foi envia-

do pelo governo Crivella, outro projeto de lei, o PL 855/2018, que 

tinha como principal objetivo recuperar a saúde financeira do Fun-

previ, que segundo promessas do governo, deveria ser votado no 

mesmo período do PL da taxação.  Entretanto, isto não ocorreu, e o 

PL da capitalização foi retirado de pauta de uma forma inexplicá-

vel.  

 

            Este projeto de recuperação do Funprevi tinha como 

principal artigo, dentre outros, a revogação de um artigo da lei 

5300 de 2011, aprovada na gestão do ex-prefeito Eduardo Paes, 

que perdoava a dívida do Tesouro Municipal com o Funprevi, fato 

que debilitou as finanças do Funprevi, e ao revogar este artigo, 

abre-se uma possibilidade de que este governo reponha os recur-

sos que foram indevidamente subtraídos, que segundo algumas es-

timativas atuais, são da ordem de três bilhões, em valores históri-

cos. 
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 Entretanto, assim que o PL855 se tornou público, ele já come-

çou a ser devidamente “bombardeado” por algumas “forças ocul-

tas” e outras nem tão ocultas assim.  Podemos citar o secretário da 

Casa Civil do governo Eduardo Paes, e seu “braço direito” Pedro 

Paulo e o ex-secretário de administração e afilhado de Dornelles, 

Marcelo Queiroz.  Ambos criticaram o cancelamento do perdão da 

dívida, como uma medida realizada sem nenhum estudo de impac-

to e que poderia trazer dificuldades para o Tesouro.  

 
  

De nossa parte, gostaríamos de reafirmar que as dificuldades 

enfrentadas hoje pelo Funprevi, não foram nem de longe causadas 

pelos servidores, e portanto, esta dívida deve ser devidamente qui-

tada e com isso restabelecer a saúde financeira do nosso fun-

do.  Não aceitaremos menos do que isso, pois não existe outra saí-

da para os servidores, que não seja a recuperação do nosso fundo 

de previdência.  Estaremos atentos e cobraremos a promessa do 

governo Crivella de votar o PL 855. 

 
 

PELA IMEDIATA VOTAÇÃO DO PL 855/2018 !!  

PELA RESTAURAÇÃO DA SAÚDE FINANCEIRA                  

DO FUNPREVI !! 
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Brasil    

Primeiro       

do Grupo 
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Nota de falecimento do ex-presidente da SEAERJ  Antônio Elisimar 

 

Por muitos anos radicado no Rio de Janeiro, onde era membro 

suplente do Clube de Engenharia do Rio de Janeiro, foi Presidente 

da SEAERJ no período de 1999-2003, faleceu o engenheiro Antô-

nio Elisimar Belchior Aguiar, natural de Cariré e irmão do atual 

prefeito Elmo Belchior Aguiar.  

Elisimar Aguiar foi  candidato a deputado federal nas eleições 

dos meados de 1980, chegando a ficar na 

suplência de seu parti- do.  

 

 

Saudades eternas ao nosso                     grande amigo.  
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Prezado  Associado                                       

 

Receba   o                                                                         
 

por WhatsApp  no seu celular.  

Cadastre-se no WhatsApp  da SEAERJ:       

Ligue:  (21) 97166-6834 

  

 

 

ART-A responsabilidade é sua. O benefício é de todos!  
Acesse o portal “www.crea-rj.org.br” e confira mais             

informações em “ART e Acervo Técnico". 

12 de julho 
Das 19:00h às 23:00h 

http://www.crea-rj.org.br/

