CGPGLS - Comissão Gestora do Plano de Gestão de Logística Sustentável do CETEM
Rio de Janeiro, 28 de janeiro de 2013

Ata da 3º Reunião da Comissão Gestora do Plano de Gestão de Logística Sustentável

Presentes: Francisco Fernandes, Francisco Mariano, Grace Maria de Brito.
Convidados: Luciana Mofatti, Marta Tozzi, Carolina Caetano, e Danielle Gomes
Ausente: Roberto Carlos, Julio Guedes e Jacinto Frangela (em férias)
A comissão aprovou:
1. Leitura e aprovação da ata anterior.
2. Aprovação da entrada na comissão dos seguintes membros voluntários: Vera Lúcia do Espírito Santo,
Silvia Egler (também presidente da comissão de restaurante) e Marta Tozzi .
3. Apresentação de pequenos relatos sobre as reuniões com o Sr Alexandre da manutenção; Monica
Monnerat do SEIN e Claudio Schneider, presidente da comissão de Informática.
4. Definição de áreas estratégicas do CETEM para serem diagnosticadas:
(a) Usina Piloto
(b) Biblioteca
(c) Lago
(d) Restaurante
(e) Banheiros, copas e corredores

5. Aprovação de envio de um email ao Sr Diretor solicitando o seu apoio e presença na próxima reunião
da comissão com o seguinte texto:
Caro FAFLINS
A CGPGLS tem o prazer de se dirigir ao Diretor para intercambiar informação e pedir apoio urgente.
Eis o texto do email dirigido a você e aprovado em sua 3ª reunião Ordinária
Muita coisa já está acontecendo a nível federal e até no Rio com ações Verdes e Sustentáveis.
Leu hoje a notícia do 1º fórum do MCTI e do boletim eletrônico n. 1?
Bom ainda tem mais, veja as importantes notícias que enviamos e m outro email anexo.

CGPGLS - Comissão Gestora do Plano de Gestão de Logística Sustentável do CETEM
.

É um leque de assuntos muito amplo.
SDS,
FF
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++
Não encontramos a portaria de nomeação, não está na SRH nem na COAD. Já recebi da SRH uma
resposta ácida de que: “Em consulta a Chefe do SERH, a qual copio, a portaria assinada pelo Diretor do
CETEM que constitui a servidora Grace como Presidente da comissão de coleta Seletiva Solidária ainda
não foi publicada no Boletim de serviço, por isso não pode ser considerada ainda para efeitos
legais.Quanto a comissão a qual você diz que é responsável, ainda não chegou no SERH, portanto não
temos nem como saber os membros.”
Entretanto nós reconstituímos do Drive U e tenho uma tabela com as comissões criadas por Portaria nos
últimos 4 anos, exceto a da Grace e minha. Posso lhe mandar.
A Comissão vai na terceira reunião ordinária fez uma extraordinária e precisa tem interface com a
Direção, dentro de um prazo desejável de até antes do Carnaval.
Salienta-se o hiato negativo de não integrar ninguém da Administração, nem do Laboratório na sua
composição.
O Carlos Alberto declina participar por antever muito trabalho.
Temos já formalizados vários membros VOLUNTÁRIOS DA COMISSÃO, são já 5, e dois são
funcionários, Júlio Guedes e Vera Lúcia
Nota-se também uma boa , digo excelente colaboração do Cosme, mas quanto aos demais
Administração há aquela resistência passiva o que já prejudica o desenrolar do nosso Trabalho.
Precisamos obrigatoriamente de muitas informações diversas, há indicadores de consumo a construir já
construídos e implementados em outras instituições , há sistemas de controle de recicláveis e outros a
planejar e implementar , etc, etc e ao ritmo participativo atual da estrutura do CETEM não chegaremos lá.
Estamos finalizando um elenco de recomendações para o restaurante (priorizado neste assunto apenas
porque a pedido do Cosme, há um novo contrato urgente a finalizar em 30 dias) e outros assuntos no
CETEM como água de beber, copos de plástico recolha de pilhas, baterias e óleo, luzes de banheiros,
copas e corredores para apresentação ao Diretor após o Carnaval
SDS,
FF

