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Registro de Reunião 
 

Comissão para Coleta 

Seletiva Solidária UFSC 
Local: Sala de reuniões do ático da reitoria II 

Data: 10/06/16 Horário: 08h30min Nº.: 09 2016 
 

1. Presenças 

Presentes Presentes Presentes 

Gilberto Caye Daudt – PU/DMPI  Daniela Caniçali Martins Pinto – AGECOM  Luiz Gabriel C. Vasconcelos – Neamb  

Sara Meireles – PGRS UFSC  Branda Vieira – PU/PROAD  Maria Gabriela Knapp – Neamb  

Matheus Zambon – NuRES/ DEPS  Thaianna Cardoso – Bolsista/ PU  Alexandre dos Santos – NEAmb/UFSC  

Patrícia Orsi – DPAE  Luiz Olavo de Holanda – NEAmb/UFSC  Renata Pacheco – CGA/UFSC  

Eliza Simão de Oliveira – PPGEA/ENS  Gabriel Maraslis  - Bolsista/ PU  Naiara Francisca Ramos – Lareso/ENS  

Isabela Tsutiya Andrade – NEAmb/ UFSC  Nara Lúcia Bitencourt – COMCAP  Mônica Mª M. Luna – DEPS/UFSC  

Ana Carolina G. Caetano – DEPS/UFSC  Milton Beck – CCA/UFSC   
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2. Pauta 

 Assunto Assunto Assunto 

1 Pendências da última reunião 2 Pontos de Pauta 3 Definições 

 

3. Debate dos assuntos 

Nº  Assuntos 

1 

Pendências da última reunião:  

a) Sara informou e confirmou com os presentes o recebimento do e-mail encaminhado com registros do encontro anterior e o 
encaminhamento da planilha geradora do diagrama de gantt da CSS trabalhada na última semana; e 

b) O encaminhamento do diagrama de gantt está ainda em processo de elaboração. 

2 

Pontos de Pauta: 

a) Breve apresentação de todos os presentes; 
b) Apresentação aos novos convidados das atividades da comissão CCSS e dos objetivos e ações elaboradas para a CSS; 
c) Apresentação geral da planilha geradora do diagrama de gantt da CSS; 
d) Leitura coletiva e guiada da planilha; e 
e) Contribuição da Sra. Nara Lúcia, representante da COMCAP, com sugestões e apontamentos: 

 COMCAP abastece galpões de triagem; 

 Sofre com a sazonalidade da produção dos resíduos pela flutuação da população em épocas de temporada; 

 ACMR hoje é a associação com maior capacidade de triagem, localizada no Itacorubi, está mais modernizada e 
possui caminhão; 

 AREsp, localizada no bairro Monte Cristo; 

 Recicla Floripa, é a mais recente, e localizada no bairro da Serrinha, maciço do Morro da Cruz; 

 A COMCAP estabeleceu após o decreto a coleta de convênios (16 convênios públicos e privados), em que 
realizar coleta de materiais recicláveis em instituições e distribui às cooperativas e associações de catadores nas 
segundas, quartas e sextas feiras; 

 Além disso a COMCAP também encaminha o material da coleta seletiva porta a porta e de PEV realizada pelo 
município; 

 Necessidade de “Planos Internos” para uma melhor valorização dos materiais pela instituição e que interaja com 
o gerenciamento dos resíduos do município; 

 Possibilidade de implantação de “galpão escola”, integrado à pesquisa e extensão, que requer certo recurso 
tecnológico, e deve prever que ainda que super organizado ele apresenta o “rejeito do processamento dos 
resíduos” em seu espaço. Como se dará essa relação com a universidade? Como será operado? Como será o 
modelo de galpão que atualmente não representa uma boa prática?; 

 A COMCAP hoje, tara o caminhão, coleta o material e o pesa na balança e esse dado se tornará a informação do 
processamento de materiais recicláveis; 

 Não é possível o atendimento de muitos pontos de coleta pela COMCAP e necessitamos otimizar a logística; 

 Cuidado com os responsáveis pelo sistema de coleta, para a não personificar o sistema e assim que essa 
pessoa não tiver mais disponível, o sistema não funciona; 

 Sinalizou que as cooperativas e associações ainda necessitam que apoio estrutural da COMCAP para a 
realização da coleta seletiva via convênios; 

 Consciliar a questão: A associação mais estruturada nem sempre é a que mais necessita desse aporte da 
Universidade;  

 Existe a necessidade de integração política do catador, a todo o processo e ao município, no sistema de 
gerenciamento de resíduos oficialmente como um dos atores responsáveis; 

 Solicitar que as cooperativas ou associações apresentem com estatuto, documentação da última assembléia e a 
composição de sua diretoria; 

 Não devemos nos esquecer dos limites de assistencialismo com as cooperativas, elas precisam se emancipar e 
trabalhar para sua autonomia, financeira, estrutural e etc; 

 É interessante a interação com os catadores, tragam o representande de SC do Movimento Nacional dos 
Catadores para a discussão; e 

 Colocou a COMCAP à disposição para a coleta dos materiais recicláveis para encaminhamento no sistema dos 
convênios, para isso há a necessidade de disposição em de pontos de coleta concentrado. 
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Definições:  

a) Encontro para apresentação do Estudo de Logística e Infraestrutura para implementação da CSS na UFSC foi reagendado 
para 01/07/16; 

b) Solicitar para a comissão da CSS, em consulta online, o melhor dia da semana e horário para os encontros mensais; 
c) Realizar visita às associações e cooperativas de catadores em funcionamento em Florianópolis, nos dias 14 de Junho pela 

tarde e pela manhã com os membros da CCSS; 
d) Encontro adicional para apresentação, dos dados coletados em visita pela CCSS, da situação atual de operação das 

cooperativas e associações de catadores de Florianópolis para o dia 17 de junho de 2016; 
e) Propor os temas de trabalho para o cronograma mensal. 

 

4. Ações e responsabilidades: 

O que Quem Quando 

1 

Encaminhar material apresentado no encontro 10/06/2015 e registros da reunião; Thaianna 15/06/2016 

Apresentar diagrama de gantt das ações temáticas; Thaianna 15/06/2016 

Apresentar, dados coletados em visita pela CCSS, a situação atual de operação 
das cooperativas e associações de catadores de Florianópolis; 

Sara Meireles 17/06/2016 

Contribuir para redação inicial do edital de chamamento das cooperativas ou 
associações de materiais recicláveis para atuação na CSS da UFSC; 

Christine 29/06/2016 

Encaminar proposta de cronograma de atividades CSS mensais para 2016; Thaianna 29/06/2016 

Apresentação final do Plano de Coleta Seletiva Solidária; Thaianna e Sara 01/07/2016 

Apresentação do Estudo de Logística e Infraestrutura para implementação da CSS 
na UFSC; 

Equipe Gestão de 
Resíduos 

01/07/2016 

Encaminhar sugestões e pedidos de alteração deste registro de reunião (por e-
mail); 

Todos 29/06/2016 

Encaminhar sugestões e pedidos de alteração do diagrama de gantt (por e-mail); e Todos 29/06/2016 

Refletir e encaminhar alterações do estatuto da comissão de coleta seletiva 
solidária (por e-mail). 

Todos 29/06/2016 

 

Próxima Reunião em:  17/06/2016                             Horário:  8h30min                             Local: Sala de reuniões do ático da reitoria II                           

 


