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Ata da I reunião ordinária da Comissão de Gestão de Resíduos (CoGRe), realizada às quatorze horas
e três minutos do dia vinte de fevereiro de dois mil e vinte, na Sala R702-1, 7º andar, Torre 1, Bloco
A, da Universidade Federal do ABC (UFABC), localizada na Avenida dos Estados, 5001, Bairro
Santa Terezinha, Santo André. A reunião foi presidida pela professora Elizabeth Teodorov e contou
com a presença dos seguintes membros: Silvia Honda Takada, representante docente do Centro de
Matemática, Computação e Cognição (CECS); Gabriela Farias Asmus, representante docente do
Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas (CECS); Vani Xavier de Oliveira
Junior, representante do Centro de Ciências Naturais e Humanas (CCNH); Fernanda Pereira de Jesus,
representante dos Laboratórios Didáticos Úmidos; Michelle Mantovani, representante suplente dos
Laboratórios Didáticos Úmidos; Wanderlei Soares dos Santos, representante dos Laboratórios
Didáticos Secos; Carolina Bulhões Lisboa Ferreira, representante dos Biotérios; Cássia Gonçalves de
Souza, representante da Prefeitura Universitária; Valterbásio de Araújo Alves, representante suplente
da Prefeitura Universitária. Professora Elizabeth, após cumprimentar os presentes, abre a reunião
com os Informes Professora Elizabeth relata que ocorreu uma reunião no dia 12 de fevereiro com a
Prefeitura Universitária, a equipe da Pró-Reitoria de Pesquisa (Propes), representantes do Biotério,
para tratar da transição de Gestão de Contrato de Resíduos Biológicos, foi tratado nessa reunião que
a gestão de contrato será realizada pela Prefeitura Universitária, nessa reunião ainda foi tratado da
localização do freezer e da caçamba em Santo André, a prefeita Simone Pellizon informou que o
local que a CoGRe indicou (portaria perto dos resíduos químicos) ainda se encontra indisponível para
realizar melhorias por um problema com a empreiteira, por tanto a prefeita irá entrar em contato com
a Superintendência de obras a fim de conseguir um local. Michelle Mantovani relata que mesmo após
a aprovação dos novos modelos de etiquetas de resíduos, as prateleiras não estão identificadas de
acordo, por isso há a necessidade de um aviso para instruir sobre a correta identificação nas
prateleiras. Michelle ainda ressalta que no site da UFABC na parte de Segurança do Trabalho não
consta o novo modelo de etiquetas para resíduos. Professora Gabriela relata que existem 10
laboratórios que não responderam à pesquisa. Professora Elizabeth sugere que a Professora Gabriela
reenvie o questionário para esses 10 não respondentes e também sugere que o Professor Vani
(CCNH) e a Professora Silvia (CMCC) mandem esse questionário para todos os laboratórios dos seus
respectivos centros, tendo como data limite para resposta o dia 06 de março de 2020 e até o dia 13 de
março de 2020 enviar aos membros da CoGRe um relato dos laboratórios que não responderam.
Valterbásio relata que a Cássia será a representante titular da Prefeitura Universitária e que ele será o
suplente. Ordem do dia: 1) Ata da VIII Reunião Ordinária de 2019, realizada em 08 de dezembro
de 2019. Aprovada com uma abstenção e com alterações. Pauta: 1) Comunicação Interna entregue
para a Reitoria sobre funcionário para coleta de resíduos Professora Elizabeth relata que a
Comunicação Interna enviada à Reitoria ainda não teve retorno por parte da Reitoria, portanto será
esperado uma resposta da Reitoria até o dia 20 de março, caso não haja um retorno a professora
Elizabeth irá contatar o professor Wagner para tratar do assunto. 2) Discussão sobre a revisão do
Plano de Gerenciamento de Resíduos na UFABC. Professora Elizabeth sugere que enquanto não
estiver tudo organizado não é recomendável começar a revisão do Plano de Gerenciamento, sugestão
essa que é aprovada por todos. 3) Alterações no site da CoGRe Professora Elizabeth sugere que as
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atas e as datas das reuniões sejam disponibilizadas no site da CoGRe. 4) Demanda de aquisição de
insumos para a destinação de resíduos biológicos a ser enviada para a Prefeitura Universitária.
Professora Elizabeth relata que as demandas de aquisição de insumos são Caixa Descarpack, lixeiras
com pedal para descarte resíduo biológico e químico, carrinhos para transporte de resíduo biológico,
lacres para vedação de saco de resíduos biológicos e frascos em PEAD para armazenamento de
resíduos químicos. Será encaminhado à Prefeitura Universitária a quantidade dos insumos a serem
adquiridos. 5) Agendamento das reuniões para o 1º Quadrimestre de 2020. Ficaram definidas as
datas das próximas reuniões da CoGRe para o 1º Quadrimestre, as datas são: 20 de março, 24 de abril
e 15 de maio de 2020. Nada mais havendo a declarar, a presidente da CoGRe deu por encerrada a
reunião às quinze horas e trinta e cinco minutos, da qual, para constar, eu Lucas José Presotto
Guimarães, assistente em administração da Secretaria-Geral, lavrei esta ata que, após aprovada, será
assinada por mim e pela presidente da CoGre.
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