FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC
Comissão de Gestão de Resíduos - CoGRe

ATA VII REUNIÃO ORDINÁRIA
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Aos 28 dias do mês de setembro 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 VII reunião ordinária de 2017 da Comissão de Gestão de
Resíduos (CoGRe) previamente convocada e presidida pela professora Dr.ª Mirela Inês de Sairre,
representante da Pró-Reitoria de Pesquisa (ProPes), com a presença dos seguintes membros:
Cristiane Otero Reis Salum, representante docente do Centro de Matemática Computação e
Cognição (CMCC); Danielle Gonzales, representante da Pró-Reitoria de Graduação (ProGrad);
Edgard Gonçalves Cardoso, representante dos Laboratórios Didáticos Secos; Fábio Antônio Scholl,
responsável técnico da UFABC no Conselho Regional de Química da 4ª Região; Simone Rodrigues
de Freitas, membro da Comissão de Ética Ambiental (CEA); Marcia Aparecida da Silva Spinacé,
representante docente do Centro de Ciências Naturais e Humanas (CCNH) e Ricardo Soares Lima,
representante da Prefeitura Universitária (PU). Professora Mirela cumprimenta os presentes e abre a
sessão com os informes: 1) Reuniões na UFABC com a participação da CoGRe. Professora
Mirela informa que participou de reuniões com a presença da ProPes, da ProGrad, da Reitoria e da
PU. Comunica que a reunião objetivou tratar sobre a pouca verba dos biotérios para recolhimento
dos resíduos biológicos de toda a Universidade, ainda assim, afirma que questionou o Prefeito
Universitário sobre a saída da Cássia da Divisão Ambiental e a necessidade de centralizar toda a
gestão de resíduos em um único setor. Conta que o Prefeito Universitário disse que a Cássia foi
removida, pois estava ociosa, e, também, que a PU não é o melhor órgão para sediar o setor que
seria responsável por todos os resíduos da UFABC. Expõe que o Reitor aprovou a centralização da
gestão de todos os resíduos em uma mesma divisão, requereu a priorização da definição da equipe e
solicitou a localização do setor será definida futuramente. 2)Relato de descarte indevido de resíduos
biológicos e quebra de freezer multiusuário contendo amostras biológicas. Professora Mirela relata
sobre o descarte indevido de resíduos biológicos realizado por uma docente nos corredores da
UFABC. Afirma que, imediatamente, orientou as funcionárias da limpeza para não recolherem os
sacos e, após, questionou as servidoras do biotério sobre a possibilidade de recolhimento desses
resíduos. Conta que as servidoras do biotério armazenaram os resíduos no freezer, para futura
entrega ao Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André (SEMASA). Depois,
explana sobre a quebra de um freezer multiusuário no subsolo e o consequente mau cheiro gerado
devido aos resíduos biológicos lá armazenados. Relata que foi avisada do ocorrido por um técnico,
após a tentativa desse de contato com os geradores. Expõe que, novamente, conversou com as
servidoras do biotério e essas recolheram os resíduos constantes no freezer. Membros debatem
sobre as competências da CoGRe. 3)Saída da funcionária Cássia da CoGRe e da PU e alteração
no procedimento de coleta de resíduos químicos. Professora Mirela informa sobre a Comunicação
Interna nº 322/2017 da PU que alterou seu membro titular e, logo após, a saída da Cássia da Divisão
de Gestão Ambiental. Ainda, avisa que a Divisão de Gestão Ambiental foi extinta e o e-mail para
recolhimento dos resíduos foi alterado. Após, diz que enviou um e-mail para a PU no dia
12.09.2017 questionando o ocorrido, mas não obteve resposta. Membros definem que a secretaria
deverá solicitar a PU por e-mail que o servidor Fábio acompanhe as coletas dos resíduos. Após,
membros concordam com a divulgação do novo e-mail para solicitação das coletas pelo moderador
da Reitoria. 4) Descartes realizados pela PU. Ricardo conta sobre os procedimentos adotados pela
Prefeitura no descarte de lâmpadas e madeira. Membros debatem sobre a necessidade de licitação
para a contratação da coleta de resíduos sólidos. Ricardo dispõe-se a conversar com os responsáveis
pelos serviços gerais. Discussão: 1)Ata da V Reunião Ordinária da CoGRe, realizada em
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06.07.2017 e VI Reunião Ordinária, realizada em 03.08.2017. Item permanece em pauta.
2)Aprovação da Carta Convite para a realização do curso Gerenciamento de Resíduos Químicos.
Encaminha-se para a Votação. Aprovada com uma abstenção. 3)Elaboração do calendário de
coletas. Membros acordam com a retirada, temporária, do item da pauta. 4)CI para os setores
competentes sobre a necessidade de servidores para auxiliarem os servidores Cássia e Fábio.
Membros decidem que a Comunicação Interna (CI) para obtenção de servidor que auxilie o Fábio
permanece em pauta, porém a CI que solicitaria mais um servidor para a Cássia será retirada.
5)Procedimento para a disponibilização dos frascos de vidros vazios e criação do formulário para
a entrega de frascos de vidro no almoxarifado. Item permanece em pauta. 6)Aprovações dos
métodos de descarte utilizados na UFABC (químicos, pilhas e baterias, sólidos, eletroeletrônicos e
biológicos). Item permanece em pauta. 7)Classificação das vidrarias com resíduos químicos
quebradas. Item permanece em pauta. 8)Verificação de documentos para divulgação no site da
CoGRe. Item permanece na pauta. 9)Divisão de assuntos entre os membros da CoGRe para a
elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos da UFABC. Membros definem a divisão dos
assuntos do Plano como segue: resíduos químicos: Professora Mirela, Danielle, Fábio e Professora
Márcia; resíduos sólidos: Beatriz, Ricardo, Professora Márcia; resíduos biológicos: Professora
Cristiane, Valéria e Carolina. Destacam que nesse momento ocorrerá a busca pelas normativas
referentes a cada resíduo. 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 Secretaria-Geral, 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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