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

ATA I REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
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Aos 20 dias do mês de abril de 2018, às 14h46, na sala de reuniões do 1º andar – Torre 1 do Bloco
A, da Universidade Federal do ABC (UFABC), localizada na Avenida dos Estados, 5001, Bairro
Santa Terezinha, Santo André, realizou-se a I reunião extraordinária de 2018 da Comissão de
Gestão de Resíduos (CoGRe) previamente convocada e presidida por Mirela Inês de Sairre,
representante da Pró-Reitoria de Pesquisa (ProPes), com a presença dos seguintes membros: Carlos
Hermano Conceição Ricalde, representante dos Laboratórios Didáticos Úmidos; 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; e Fábio Antônio Scholl, responsável
técnico da UFABC no Conselho Regional de Química (CRQ) da 4ª Região. Professora Mirela
cumprimenta os presentes e abre a sessão com a Ordem do dia: 1) Decisão e justificativas sobre a
renúncia dos membros da CoGRe. Professora Mirela disse que nas últimas reuniões, principalmente
nas de 2018, a Comissão tem discutido algumas dificuldades enfrentadas, como por exemplo, a
resistência por parte da Prefeitura Universitária (PU) em colaborar com o trabalho da CoGRe; essa
situação motivou a convocação dessa reunião para decidir o que já vem sendo manifestado há
algumas reuniões: a renúncia, coletiva ou não, dos membros. Caso haja a renúncia coletiva, deve ser
elaborado um documento, endereçado à Reitoria, justificando tal decisão. Professora Mirela anuncia
que, independente da opção dos demais membros, quer deixar a Comissão, desejo motivado,
principalmente, pelos últimos acontecimentos: a Reitoria não enviou o e-mail da CoGRe que
alertaria a comunidade acadêmica sobre o descarte inadequado das vidrarias de laboratório
contaminadas com produtos químicos e pediu que esse assunto fosse melhor discutido em uma
reunião com a participação da Claudia Polimeno, prefeita universitária; professora Cristiane sugere
que antes de decidir pela renúncia coletiva, a CoGRe deveria participar dessa reunião e Danielle
propõe que seja solicitada a presença de todos os membros e da secretária da Comissão ou da
Reitoria para redação da ata. Além disso, professora Mirela relata que saiu um pouco decepcionada
de uma reunião realizada em dezembro, com o Vice-Reitor e o Prefeito Universitário, pois a PU se
mostrou pouco favorável em contribuir com o trabalho da CoGRe. Danielle explica que, nessa
reunião o professor Dácio solicitou que fosse elaborada uma norma de descarte dos resíduos (Plano
de Gerenciamento de Resíduos) ao que professora Mirela acrescentou que deve haver a garantia que
essa norma será seguida. Todos concordam em participar da reunião e esperam que dela resulte um
encaminhamento concreto por parte da Reitoria e da PU. Nada mais havendo, a presidente encerra a
reunião às 16h05 da qual, para constar, eu, Janine Santos Tonin Targino, assistente em
administração da Secretaria-Geral, lavrei esta ata que, após aprovada, será assinada por mim e pela
presidente.
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Janine Santos Tonin Targino
Assistente em Administração

___________________________
Mirela Inês de Sairre
Presidente da CoGRe
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