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Comissão Gestora da A3P  

Agenda Ambiental da Administração Pública  

 

 
Ata da Reunião 02/2017 da Comissão de Sustentabilidade da reitoria do IFRJ 

 
 
20 de setembro de 2017, local: Sala de Reuniões da Reitoria do IFRJ 
Abertura da reunião: 13:00 h. Encerramento da reunião: 16:30 h. 
Redação da ata: Nathália Braga  

 

Membros presentes na reunião: 

Área de atuação Titular Suplente 

Tecnologia da Informação   

Comunicação Erick Alan  

Saúde  Fabiana Regolin 

Engenharia Paulo Cezar de Souza  

Serviços  Moacir Romeiro  

Patrimônio  Gustavo de Andrade Lima 

Pró-reitoria de Extensão   

Gestão Amb./Seg. Trabalho Nathália da Silva Braga Izaura Cristina F. de Almeida 

Gabinete Priscila Cardoso de Souza  

Compras   

Desenvolvimento de pessoas Daniela Zanotti da Silva  

 

Assuntos tratados: 

1. Apresentação dos integrantes da Comissão. 

A reunião iniciou com a apresentação de todos os integrantes presentes, considerando que parte dos 
integrantes participa da reunião pela primeira vez. 

2. Apresentação: Atuação em gestão ambiental no IFRJ (conhecendo nossos problemas) 

Duas palestras foram reapresentas para os novos integrantes pela representante da área de gestão 
ambiental, Nathália Braga, visando contextualizar os integrantes da Comissão a respeito das ações em 
gestão ambiental no IFRJ, além de apresentar as fragilidades, fortalezas, oportunidades e ameaças 
referentes ao tema. 

3. Apresentação: Noção geral do que é a A3P (uma ferramenta para superar nossas limitações) 

A segunda apresentação tratou de uma noção geral da A3P: objetivos, eixos, processo de implantação 
e cronograma de conclusão. As apresentações foram anexadas na pasta do Google Drive da A3P e o 
link enviado por e-mail. 

4. Informes: 

 Leitura da ata da reunião anterior. 
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 Fase do processo de adesão da A3P: Para finalizar o processo de adesão à A3P falta somente a 
publicação no Diário Oficial da União e elaboração da portaria de criação da comissão. 

 Discutir sobre a elaboração do PLS (proposta da Vanessa de Oliveira). Dentre as atribuições da 
Comissão de Sustentabilidade está: Implantação e gestão da A3P – Agenda Ambiental da 
Administração Pública; Implantação da Coleta Seletiva Solidária; Elaboração e gestão do PLS – 
Plano de Logística Sustentável. Como a integrante Vanessa de Oliveira não estava presente, 
esta discussão será feita na próxima reunião. 

 Data das próximas reuniões: 

- Reunião da Comissão de Coleta Seletiva Solidária: dia 04/10/17 às 14:00 horas no auditório da 
reitoria do IFRJ (prédio Centro do Rio). 

- Próximas reuniões da Comissão da A3P: 05 e 26 de outubro, de 09:00 às 13:00h, na sala de 
reuniões da reitoria (Praça da Bandeira). 

 Informes Rede Rio de Sustentabilidade: Nathália Braga (eixo resíduos, material A3P), Fabiana 
Regolin (eixo qualidade de vida) e Vanessa de Oliveira, por não estar presente, fará a 
apresentação sobre o eixo licitações sustentáveis na próxima reunião. 

 Não houve proposta de alteração da pauta pelos integrantes. 

5. Apresentação das propostas de portarias 

A integrante Nathália Braga apresentou, para aprovação alguns modelos de Portaria que instituem: 1. 
Comissão de Sustentabilidade e Gestão da A3P da reitoria do IFRJ, e 2. Comissão de Coleta Seletiva 
Solidária na reitoria do IFRJ. Algumas sugestões de alteração foram indicadas pelos integrantes. A 
minuta será enviada em breve, para aprovação por e-mail. 

6. Apresentação dos resultados da reunião do grupo de trabalho "Implantação da Coleta 

Seletiva", que será formalmente oficializado como “Comissão de Coleta Seletiva Solidária”. 

A atuação nessa linha se deu por dois motivos: 1. A coleta seletiva solidária é obrigatória para órgãos e 
entidades da administração pública federal desde 2006 (Decreto 5940/2006); 2. O IFRJ vem sendo 
multado pela COMLURB por conta da geração de resíduos comuns acima do limite para coleta gratuita. 

O grupo de trabalho composto por representes das seguintes áreas: comunicação, engenharia, 
manutenção, pró-reitoria de extensão, gestão ambiental/segurança do trabalho, desenvolvimento de 
pessoas e outros integrantes da comissão interessados. Abaixo é apresentada a relação de membros 
presentes: 

 

Área de atuação Titular Suplente 

Comunicação Erick Alan  

Saúde  Fabiana Regolin 

Engenharia Paulo Cezar de Souza  

Serviços    

Patrimônio Eduardo Ribeiro Gantus  

Pró-reitoria de Extensão Mônica Menezes de Souza  

Gestão Amb./Seg. Trabalho Nathália da Silva Braga Izaura Cristina F. de Almeida 

Desenvolvimento de pessoas  Dalva Lopes 

 

Na reunião foi elaborada uma planilha com as etapas para implantação da Coleta Seletiva Solidária 
(planilha abaixo, em azul estão marcadas as próximas ações) e definição dos responsáveis e período 
de realização. Uma nova reunião foi marcada para o dia 04/10/17 às 14:00 horas na reitoria do IFRJ 
(prédio Centro do Rio). 
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Ação Responsáveis Período de 
realização 

Constituição da Comissão de Coleta Seletiva Solidária (elaborar 
minuta da portaria) 

Gestão Ambiental até dia 27/09 

Próxima reunião do GT GT sensiblzç 04/10 

Produção da identidade visual e elaboração do material de 
divulgação – Aguardando fim das férias da designer 

GT sensiblzç definição no 
dia 03/10 

Divulgação por e-mail, facebook GT sensiblzç definição na 
próx. reunião 

Treinamento da equipe de limpeza GT sensiblzç Idem acima 

Palestra servidores e terceirizados parceiro ou interno Idem acima 

Sensibilizar servidores e terceirizados nos setores GT sensiblzç Idem acima 

Obter coletores de material reciclável com almoxarifado ou 
supermercados, contagem dos coletores existentes e definição 
da quantidade necessária 

Serviços  até dia 04/10, 
próx. reunião 

Implantação: distribuição coletores, adesivos e placas 
informativas 

GT sensiblzç definição na 
próx. reunião 

Monitoramento das estações de coleta GT sensiblzç Idem acima 

Levantamento da quantidade de materiais passíveis de 
reciclagem visando dimensionar armazenamento e retirada 
pelas cooperativas 

Manutenção Idem acima 

Elaborar Edital de Habilitação e Termo de Compromisso (Edital 
de chamamento das ONG´s e Cooperativas) 

Gestão Ambiental Idem acima 

Aprovação do edital pela Comissão Comissão Idem acima 
Divulgação do Edital (Item 5, 6 e 7 do manual) ASCOM / Licitação  

Encaminhar processo administrativo para obtenção do parecer 
jurídico (Encaminhar para o procurador do IFRJ) 

Manutenção / 
Licitação 

Idem acima 

Emissão do parecer Procurador Idem acima 

Elaboração dos relatórios periódicos e envio para o Comitê 
Interministerial 

Gestão Ambiental Idem acima 

Aprovação da PROAD PROAD Idem acima 
 

7. Primeiros dados do Diagnóstico da A3P 

Na reunião anterior foi definido que cada representante coletasse dados (quantitativos e qualitativos) 
referentes à sua área de atuação, para iniciar a confecção do Diagnóstico da reitoria, que servirá como 
base para definir as próximas ações da A3P. A representante da gestão ambiental, Nathália Braga 
elaborou e enviou por e-mail as tabelas com os campos para preenchimento de dados que precisam ser 
levantados em cada área. As tabelas estão disponíveis no endereço para serem alteradas por todos os 
integrantes da comissão: https://docs.google.com/a/ifrj.edu.br/spreadsheets/d/1giixHjUVACa-

rh1fb6ZCIsqX9M42hrocJ6EZYp5qYCI/edit?usp=sharing  

O preenchimento da planilha não foi feito por três áreas que possuem grande importância no 
Diagnóstico (Patrimônio, Serviços e Engenharia), portanto não foi possível avançar na análise dos 
dados e definição das metas dentro da agenda A3P. Esse assunto será tratado, SEM POSSIBILIDADE 
DE CANCELAMENTO, na próxima reunião. 

https://docs.google.com/a/ifrj.edu.br/spreadsheets/d/1giixHjUVACa-rh1fb6ZCIsqX9M42hrocJ6EZYp5qYCI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/a/ifrj.edu.br/spreadsheets/d/1giixHjUVACa-rh1fb6ZCIsqX9M42hrocJ6EZYp5qYCI/edit?usp=sharing
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8. Apresentação de outra demanda da PROAD: Necessidade de diminuição do consumo de 
energia elétrica e água. 

Algumas estratégias para diminuição do consumo já foram adotadas pela PROAD, como o 
encurtamento do horário de trabalho. Outras estratégias serão discutidas na próxima reunião, SEM 
POSSIBILIDADE DE ADIAMENTO. 

9. Preocupação com sustentabilidade na reforma do novo prédio da reitoria (reunião anterior) 

O integrante Eduardo Gantus, representante da área de patrimônio, sugeriu como pauta a discussão da 
reforma da edificação dentro da Comissão, por conta da necessidade de considerar não só economias 
a curto prazo, mas também a longo prazo. Eduardo apresentou como exemplo a grande quantidade de 
lâmpadas existentes por andar e a necessidade de pensarmos em alternativas para economia de 
energia. Esse assunto será considerado quando tratarmos do tema “economia de energia e água” na 
próxima reunião. 

10. Divulgação da criação da Comissão para a comunidade da reitoria. 

O integrante que representa a área de Comunicação, Erick Alan, se disponibilizou a divulgar a criação 
da Comissão para a comunidade da reitoria em um informativo que será enviado via e-mail. 

 

            Síntese das atividades pendentes e responsáveis pela execução: 
 

Atividade Execução Prazo 

Elaboração da ata da reunião Nathália 21/09 

Minuta portaria Comissão A3P Nathália 27/09 

Minuta portaria Coleta Seletiva Nathália 27/09 

Divulgação da criação da Comissão para a 
comunidade da reitoria 

Erick 28/09 

Inserir dados na planilha do Diagnóstico Patrimônio, Serviços e Engenharia 
(que ainda não inseriram dados) 

02/10 

Elaborar Edital de chamamento das 
cooperativas de catadores 

Nathália Definir em 
04/10 

Contagem dos coletores existentes (lixeiras) e 
definição da quantidade necessária 

Serviços e Patrimônio 02/10 

Elaborar lista de presença com campos 
mensais 

Nathália 02/10 

 

 
 

Observação: Esta ata será anexada na pasta do Google Drive da A3P, e o link enviado por e-mail. 

 

 

 

 


