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Comissão de Gestão de Resíduos - CoGRe

ATA VI REUNIÃO ORDINÁRIA
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Aos 03 dias do mês de agosto de 2017, às 14h, na sala de reuniões R-702 – Torre I do Bloco A, da
Universidade Federal do ABC (UFABC), localizada na Avenida dos Estados, 5001, Santa
Terezinha, Santo André, realizou-se a VI reunião ordinária de 2017 da Comissão de Gestão de
Resíduos (CoGRe) previamente convocada e presidida pela professora Dr. Mirela Inês de Sairre,
representante da Pró-Reitoria de Pesquisa (ProPes), com a presença dos seguintes membros:
Beatriz Buarque Frias Bernardo Lopes, representante suplente da Prefeitura Universitária (PU);
Carlos Hermano Conceição Ricalde, representante dos técnicos de laboratório úmido; Danielle
Gonzales, representante da Pró-Reitoria de Graduação (ProGrad); Lucia Helena Gomes Coelho,
representante docente do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas (CECS);
Luisa Helena dos Santos Oliveira, membro da Comissão de Ética Ambiental (CEA); Marcia
Aparecida da Silva Spinacé, representante docente do Centro de Ciências Naturais e Humanas
(CCNH); e Valéria Lima Fabrício, representante dos técnicos da área dos Biotérios. Professora
Mirela cumprimenta os presentes e abre a sessão com os informes: 1)Curso de Gerenciamento de
Resíduos Químicos. Professora Mirela informa que conversou com Fernanda e ela disse que o curso
poderá ser realizado nos dias 29 e 30 de novembro de 2017. Membros concordam com as datas para
realização do curso Gerenciamento de Resíduos Químicos. Decidem que definirão os convidados de
acordo com a lista dos maiores geradores a ser elaborada pela Cássia. Discussão: 1)Votação: ata da
III Reunião Ordinária da CoGRe, realizada em 04.05.2017; ata da IV Reunião Ordinária da
CoGRe, realizada em 01.06.2017 e ata da V Reunião Ordinária da CoGRe, realizada em
06.07.2017. Encaminham-se para a votação a ata da III Reunião Ordinária da CoGRe, realizada em
04.05.2017 e a ata da IV Reunião Ordinária da CoGRe, realizada em 01.06.2017. Aprovadas com
uma abstenção. A ata da V Reunião Ordinária de 2017 permanece na pauta. 2)Comunicação Interna
nº 51/2017/ProPes – Curso de (bios)segurança para usuários de laboratório – solicita indicação.
Membros definem que indicarão Valéria Lima Fabrício e professora Simone Rodrigues da Freitas.
3)Elaboração do calendário de coletas. Permanece na ordem do dia. 4)Comunicação Interna nº
01/2017/CEA-UFABC – Solicitação de informações. Membros debatem e realizam pequenas
alterações no documento. Encaminha-se para a votação a resposta à CI. Aprovado com uma
abstenção. Após, debatem sobre as atribuições da Divisão de Segurança do Trabalho. 5)CI para os
responsáveis sobre a necessidade de substitutos para os servidores Cássia e Fábio. Permanece na
pauta. 6)Procedimento para a disponibilização dos frascos de vidros vazios e criação do
formulário para a entrega de frascos de vidro no almoxarifado. Carlos questiona a Beatriz se ela
tem a informação da quantidade de frascos que a Divisão de Suprimentos poderia receber. Beatriz
diz não ter esse dado e comunica que perguntará a Divisão de Suprimentos sobre o espaço que eles
têm disponível. Membros concordam que saberão como funcionará o fluxo de entrada e saída dos
frascos após o início do procedimento. Beatriz considera que no formulário deve constar a
quantidade e as dimensões do conteúdo entregue, além dos dados da pessoa que está doando.
Professora Lucia dispõe-se a esboçar o formulário e encaminhar para os demais por e-mail. Item
permanece na pauta. 7)Resíduos encaminhados ao Biotério. Valéria explica sobre a impossibilidade
de recebimento de resíduos biológicos de outros setores pelos Biotérios. Conta que a ProPes
disponibiliza uma parte de sua verba para o descarte dos Biotérios. Considera que, caso haja
demanda de descarte de resíduos biológicos na Instituição, seria melhor outro setor, como a PU, ser
responsável pela coleta. Membros consideram que todos os resíduos deveriam ser administrados em
uma única divisão, por exemplo, a Divisão de Gestão Ambiental, porém essa deveria ter mais
servidores. Após, comentam sobre a realização de uma reunião com o chefe da PU sobre a gestão
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dos resíduos. Professora Mirela comenta que conversou com a Hélvia e ela contou que o gasto com
a coleta no biotério de São Bernardo do Campo possui uns doze sacos por semana e o valor mensal
ultrapassa os R$ 1.000,00 (mil reais). Conta que forneceu a Hélvia dois contatos do Semasa, obtidos
no Workshop, para futura comunicação. 8) Classificação das vidrarias com resíduos químicos
quebradas. Membros debatem sobre a classificação da vidraria com resíduos químicos quebrada.
Beatriz pede que a definição dessa classificação aguarde a Cássia estar presente. Membros
concordam em manter o item em pauta. 9) Votação dos métodos de descarte utilizados na UFABC
(químicos, pilhas e baterias, sólidos, eletroeletrônicos e biológicos. Beatriz esclarece como é
realizada a coleta dos resíduos sólidos. Relata que no momento não é paga e é realizada pela
Prefeitura de São Bernardo e pelo Semasa. Conta que fez um texto com os dados do descarte dos
resíduos sólidos e o entregou para a Cássia. Ressalta a necessidade de um local fechado para a
colocação das caçambas de lixo, pois hoje não há como controlar o que é jogado nela. Membros
debatem sobre a efetividade da divisão do lixo realizada internamente. Consideram importante a
presença da Beatriz, juntamente com a Cássia, nas futuras reuniões. Acordam que, na próxima
reunião, votarão os métodos de descarte utilizados atualmente na UFABC. 10)Verificação de
documentos para divulgação no site da CoGRe. Item permanece na ordem do dia. Expediente: Não
Houve. Nada mais havendo, a presidente da Comissão encerra a reunião às 16h20 da qual, para
constar, eu, Michelle Sanches de Carvalho Sabença, assistente em administração da SecretariaGeral, lavrei esta ata que, após aprovada, será assinada por mim e pela presidente.

___________________________
Michelle S. de C. Sabença
Assistente em Administração

_____________________________
Mirela Inês de Sairre
Presidente da CoGRe
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