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Ata da I reunião ordinária da Comissão de Gestão de Resíduos (CoGRe), realizada às quatorze horas
e quatro minutos do dia dezoito de março de dois mil e vinte e dois, realizada de forma remota em
virtude da suspensão das atividades presenciais, conforme Portaria da Reitoria n°. 394/2020. A reunião
foi presidida pela professora Elizabeth Teodorov (representante da Pró-Reitoria de Pesquisa e
coordenadora da Comissão) e contou com a presença dos seguintes membros: Bianca Grotti Dévora,
representante suplente da Pró-Reitoria de Graduação (ProGrad); Silvia Honda Takada, representante
docente do Centro de Matemática, Computação e Cognição (CMCC); Vani Xavier de Oliveira Junior,
representante docente do Centro de Ciências Naturais e Humanas (CCNH); Michelle Mantovani,
representante suplente dos Laboratórios Didáticos Úmidos; e Fábio Antônio Scholl, responsável
técnico da UFABC no CRQ 4ª região. Professora Elizabeth, após cumprimentar os presentes, abre a
reunião com os Informes: Profa. Elizabeth informa que por causa de descartes irregulares a caçamba
que antes era aberta, agora é fechada e a chave fica com o pessoal do Biotério, isso se deve também ao
fato de que quando a Semasa verifica que quando há irregularidades no descarte do lixo não efetua o
recolhimento, e que o grande problema está relacionado com o lixo biológico. A Profa. Giselle
Cerchiaro enviou um e-mail a CoGRe sugerindo que a chave da caçamba esteja com a segurança da
UFABC para facilitar o descarte, algo que não é possível, pois existe uma fiscal do acordo entre
UFABC e Semasa que é a servidora da Prefeitura Universitária Ana Cristina e que caso houver algo
de errado a responsabilidade será dela e que atualmente para efetuar o descarte do lixo biológico há a
necessidade de se marcar um horário com a equipe de Biotérios para que esse lixo seja devidamente
descartado. Prof. Vani relembra que em dezembro de 2019 foi enviado um ofício à Reitoria a respeito
dessa situação, nesse documento constavam as providências que a CoGRe sugeriu que fossem
implementadas para resolução desse problema. Profa. Elizabeth se responsabiliza em enviar um e-mail
à Reitoria com o ofício de dezembro de 2019 para que ela dê uma resposta. Ordem do Dia: 1)
Deliberação da Ata da IV Sessão CoGRe de 2021 realizada em 11 de novembro de 2021: aprovada
por unanimidade sem alterações. 2) Finalização do Plano de Gerenciamento de Resíduos: professora
Elizabeth relata que ainda faltam algumas atualizações a serem realizadas no Plano e sugere que todos
terminem as suas partes até o final do mês de abril, para que depois seja enviado para a Prefeitura
Universitária e para que ela realize os apontamentos necessários e que até julho de 2022 o Plano esteja
finalizado, sugestão essa que é aprovada por todos. Fábio ressalta a importância do Plano ao dizer que
há um Decreto do ano de 2022 que regulamenta a política nacional de resíduos sólidos, e nesse
documento diz que as empresas que lidam com resíduos perigosos devem se cadastrar no Cadastro
Nacional de Resíduos Sólidos do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis (IBAMA) e nesse sistema deve-se anexar o Plano de Gerenciamento de Resíduos. Nada
mais havendo a declarar, professora Elizabeth deu por encerrada a reunião, da qual, para constar, eu
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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.

LUCAS JOSÉ PRESOTTO GUIMARÃES
Assistente em Administração

ELIZABETH TEODOROV
Presidente da CoGRe
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