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Relato da Reunião da Câmara Técnica de Gestão e Segurança Ambiental
Pró-Reitoria de Administração

Data: 14/02/2017
Horário: 9h30 às 11h50
Local: Videoconferência (sala 111, sede: Reitoria).
Participantes: Julio Monqueiro (Diretor DGA-Unifesp) , Thaysa Paschoalin (Chefe Div. Biossegurança
DGA-Unifesp), Cássio Giovanni (Chefe Div. Resíduos DGA-Unifesp), Jumile Moreira (ProPlan), Camila Roriz (ETAGAE), Ailton Mesquita (Chefe DGA Campus Guarulhos),

Maria Fernanda Mattos (Chefe DGA

Campus Diadema), Sérgio Walkeli (Operador de estação de tratamento Campus São José dos Campos),
Nadia Cunha (Chefe DGA Campus São José dos Campos), Maraísa Gonçalves (Membro Comissão de Resíduos), João Subires (Chefe DGA Campus Osasco), Marcelo Crispim (Chefe DGA Campus Baixada Santista) e Regina Parolari (Téc. Seg. Trabalho Campus Baixada Santista).
Justificaram ausência: Fernanda Justi (Chefe Div. Sustentabilidade DGA-Unifesp), Gilberto Furuzawa
(Chefe DGA Campus São Paulo), Roberto Akira (DGA Campus São Paulo).
Redatora: Thaysa.
Revisores: Cássio, Julio.

Pautas:

A. Informes DGA-Unifesp e campi:
1. PLS;
2. Andamento implantação PBio;
3. Seminário “Mudanças Climáticas: o que tenho a ver com isso?”;
4. Informes de cada campus;
B. Aprovação de relato de reunião de 12/dez/16;
C. Discussão sobre a implementação da Coleta Seletiva Solidária;
D. Discussão e aprovação do mapeamento de vagas técnicas na área de gestão ambiental;
E. Discussão inicial sobre a implementação de Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos
(PGRS).
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Discussão:

a. Informes.



Reitoria: Julio inicia a reunião pelos informes da Reitoria. Devido à licença da servidora
Fernanda (Chefe Div. Sustentabilidade DGA-Unifesp), houve atraso para a finalização e
inserção das metas do PLS-2017 no SisGA. O relatório do PLS referente ao primeiro
semestre de 2016 está praticamente finalizado e o relatório anual de 2016 está em
andamento. A PBio foi aprovada no Conselho de Administração e o próximo passo é a
aprovação no CONSU. Julio convidou todos a participar do Seminário “Mudanças
Climáticas: o que tenho a ver com isso?”, no auditório da Reitoria, em março de 2017,
que contará com quatro especialistas nas áreas de Ciências Ambientais, Climatologia,
Educação Ambiental e Políticas Públicas, e solicitou a divulgação nos campi. O SISPES
ainda não está disponível para inclusão dos dados, mas o Julio está em contato com os
responsáveis para verificar a data de abertura.



Baixada Santista: Marcelo informou que será realizada coleta de resíduos químicos no

campus no dia 23/02 pela empresa Saniplan, por meio da Ata do campus Diadema.


SJCampos: Nadia informou que foi adiada a licitação para coleta de resíduos químicos,
pois estão realizando a adequação do termo de referência. Pretende-se solicitar, no
termo de referência, o gerenciamento dos resíduos químicos, o qual é um serviço mais
abrangente do que a coleta. Foi feita uma solicitação de bolsista para apoiar o trabalho
na DGA-SJC. Foi realizado um orçamento para que se cerque uma área limítrofe do

campus, sendo o custo em torno de R$120.000,00. Está em andamento o pregão para a
realização de limpeza do lodo da estação de tratamento de esgoto.


Diadema: Maria Fernanda informou que foi realizado o plantio de 10 mudas para
compensação ambiental e a poda de árvores que estavam atingindo a rede elétrica.
Estão elaborando novo termo de referência para limpeza geral, tomando como base o
termo revisado pelo DGA. A Vanessa já está afastada por licença maternidade e dois
funcionários irão apoiar o trabalho da DGA-Diadema neste período, um técnico de
segurança do trabalho e um arquiteto.



Osasco: João informou que está assessorando outras áreas do campus. Estão tendo
dificuldades para realização do descarte de pilhas, mas pretende atualizar os termos de
referência no que diz respeito à logística reversa. O campus ficou um mês e meio sem
coleta de resíduos recicláveis devido a problemas da cooperativa, mas o serviço já foi
reestabelecido.
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Guarulhos: Ailton informou que será realizado o plantio de 40 mudas no entorno do

campus, e estão tentando implementar as metas do PLS.

Julio passou para os outros itens da pauta.

b. Aprovação de relato de reunião de 12/dez/16 : o relato foi aprovado após inclusão da seguinte frase nos informes do Campus Diadema: “Foi realizada supressão de árvores a partir de uso
de ARP do campus São Paulo, com NE emitida pelo campus Diadema”.
c. Discussão sobre a implementação da Coleta Seletiva Solidária : Julio expôs a necessidade
de realização da Coleta Seletiva Solidária (CSS), em respeito ao Decreto Federal Nº 5.940, de 25
de outubro de 2006. É obrigatória a formação de uma Comissão para a CSS, composta por pelo
menos três servidores. O DGA recomenda que sejam servidores das Divisões de Gestão Ambiental e de Serviços dos campi, que serão responsáveis pela implantação e supervisão da CSS,
além de elaboração de relatório semestral que deverá ser encaminhado ao Comitê Interministerial da Inclusão Social de Catadores de Lixo. Julio explicou como deve ser realizado o procedimento para implementação da CSS nos campi, desde a abertura do edital do processo de chamamento até a operacionalização da CSS. Foi solicitado que os campi enviem o processo de
abertura do edital à Procuradoria até o fim de abril de 2017. Maria Fernanda e João Subires levantaram os possíveis problemas na implantação da CSS, uma vez que as cooperativas apresentam muita dificuldade em cumprir os contratos. A Camila sugeriu que as cooperativas fossem
chamadas para avaliar o termo de referência antes da abertura do processo.
d. Discussão e aprovação do mapeamento de vagas técnicas na área de gestão ambiental :
Julio apresentou o relatório com o mapeamento das vagas técnicas, apresentando o quadro de
servidores atual do DGA e das Divisões de Gestão Ambiental da Unifesp, bem como o quadro
pretendido. Ressaltou que o relatório será analisado e atendido dentro de possibilidades; provavelmente não será breve, mas registra uma necessidade da gestão ambiental na Unifesp. Marcelo solicitou a correção de seu cargo (de assistente em administração para administrador), o
que foi prontamente atendido. Maria Fernanda sugeriu uma edição em parágrafo referente à justificativa do campus Diadema, e que fosse solicitado um Engenheiro Ambiental para o HSP, uma
vez que o profissional que atua no momento é celetista. João questionou se não seria melhor solicitar um Engenheiro Florestal ao invés de um Engenheiro Agrônomo para a Reitoria, mas Julio
explicou que o Engenheiro Agrônomo apresenta maior atuação em ambientes urbanos. O relatório de mapeamento de vagas foi então aprovado.
e. Discussão inicial sobre a implementação de Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos
(PGRS): Julio expôs a necessidade de elaboração e implementação do PGRS dos campi e da Rei-
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toria, de modo a atender à Lei Federal Nº 12.305, de 2 de agosto de 2010. O plano-modelo básico será elaborado pelo DGA e não foi dado prazo para elaboração do PGRS. A discussão sobre o
plano poderá ser realizada em uma mesa técnica específica. Cássio recomendou que, a priori, as
Divisões de Gestão Ambiental dos campi estudassem estratégias e métodos para inventariar os
resíduos gerados nas diversas unidades.



Informes diversos e sugestões: Camila sugeriu que seja realizado uma Câmara Técnica ampliada com a participação da Gestão Ambiental, Serviços e Infraestrutura, a fim de discutir as atividades conflituosas, tal como controle de pragas, e estabelecer os membros da Comissão para a
CSS. O DGA e as Divisões de Gestão Ambiental dos campi irão elaborar uma lista com essas atividades para agendamento de data desta CT.



A reunião foi encerrada as 11:50, por Julio.

Aprovado na reunião da CT-GSA realizada em: 11 de abril de 2017.
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