ATA DA 30' REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHODE LIMPEZA URBANA DO
DISTRITOFEDERAL(CONLURB)

As nove horas do dia 12 dejunho de 201 8, reuniu-se o Conselho de Limpeza Urbana do Distrito

Federal (CONLURB), no auditório do Serviço de Limpeza Urbana (SLU), localizado no Setor
Comercial Sul, quadra 08, bloco "B" 50, 6' andar,sob a presidênciada Diretora Presidentedo
SLU, senhora Heliana Kátia Tavares Campos. Estavam presentes os conselheiros: Janaina
Soares e Salva Arado (IBRAM
DF), Luisvaldo Ferreira Almeida (SERIS
DF) , lsabel
Cristina Campos de Andrade (SEE-DF), Ronaldo Alvos (CORSAP -- DF/GO), Antonia Cardoso
Abreu (CATAMARE), Mana Eneide PereiraCosta (Recicla a Vida), JoséAntonio da Sirva
Junior (AMAAC), Heloisa PratesDoyle (Associação dos Moradores da SHIS QI 17), Gustavo
No1eto e Salva Bertolino(CDI).
A sessão iniciou com saudações aos presentes e apresentação da pauta da reunião que
contemplava os seguintes itens;
l

Informes;

2

Posse de novos conselheiros

3

Acesso à informações sobre as caçambas para a População

4

Câmara Temática de Educação Ambiental

5

Acompanhamento da mobilização para a roleta seletiva
Regimento Interno

6

A Diretora Presidente do SLU, senhora Kátia Campos, começou a reunião explicando sobre o

processofechamento do Aterro Controlado do Jóquei, que teve um período de 9 dias fechado
para posterior abertura como Unidade de Recebimento de Entulho URE. Também, deu ênfase
para a cobrança de disposição de Resíduos da Construção Civil
RCC -- na URE, por tonelada
de entulho, a ser iniciada partir de 15 de junho de 201 8. O valor será cobrado por tonelada de
entulhos segregados(R$ 14,68) e entulhos não segregados(R$26,91). Os caminhões estão sendo
pesados na entrada e na saída da URE, e serão cobrados por tonelada. Já as caçambas de
entulhos, terão cobranças padronizadasde 6 toneladas de resíduos por caçamba.
Continuando os informes, pontuou sobre a implantação de 40 novos papa lixos, bem como a

inserçãode 400 novospapalixos no edital de contratação
de empresas
para o manejode
resíduos sólidos urbanos, a serem instalados em 29 áreas onde não há acesso de caminhões.

Comentou sobre a colocação de adesivos com a bandeira nacional, para apoio a seleção
brasileira durante a Copa do Mundo 2018, nos caminhões de roleta de resíduos sólidos das
empresas contratadas. A senhora Kátia Campos finalizou os seus informes falando sobre
autorização de realizaçãode concurso público para o provimento de 50 vagaspara o SLU, e as
trocas nas Díretorias da autarquia. Nesse momento apresentou a nova Diretora Técnica, a
senhora Fátíma Abreu e informou sobre a nomeação do Diretor Paulo Celso à Diretoria
Adjunta, apósa saída do senhorSilvano Silvério.
Encerrando os informativos e dando prosseguimento à reunião, o Diretor Adjunto, Paulo Celso

dos Reis Gomes tomou a palavra relatando sobre o desafio de inserir as cooperativas de
catadoresde materiaisrecicláveisem contratoscom o SLU para roleta e triagem de resíduos
recicláveis. Pontuou então, que atualmente 1308 matadoresestão trabalhando em cooperativas

Ü

com contratos com o SLU e que esse número representa 71% dos matadores cadastrados.

Ressaltou que o SLU apesar de ter contratos firmados com as cooperativas, não pode interferir
no rateio do recebimento entre os cooperados, e que muitas vezes esse rateio causa insatisfação
entre os mesmos. Eventualmente, há veiculações de matérias negativas sobre a contratação de
matadorese fechamento do Aterro Controlado do Jóquei, e os conselheiros presentes debateram
sobre o tema e chegaram à conclusão de que as respostasa essasmatérias devem ser imediatas e

com a participação de matadoresde materiais recicláveis, trazendo uma visão positiva do
processo.

Deu-se então, o início da discussão da pauta da reunião, com a leitura da listagem dos novos

conselheiros indicados a assumir assim que forem designados pelo Governador do Distrito
Federal.Diante da publicaçãodo Decreto n'39.019 de 2 de maio de 2018, será necessáriaa
indicação de um 2' suplente para todos os conselheiros do CONLURB.
A palavra foi dada ao senhor André Pimenta Diretor de Gestão e Modernização Tecnológica

(DIGET) do SLU para prestar maiores esclarecimentos quanto ao módulo do Sistema de
Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (RCC). O sistema estará aberto para a
população a partir da data 22 de agosto de 20 18, e após essadata, para ter acesso basta entrar na
site do SLU e criar usuário e senha.Na aba fiscalização, o usuário terá acessoao mapa que dará
todas as caçambas,num raio de cem metros,da localizaçãodo usuário. O sistemapermitirá que
qualquer pessoatenha acessoe assim, monitore as caçambascadastradas.A presidente Kátia
Campos elucidou as resistências contra o fechamento do lixão e a ocorrência de movimentos
contrários à disposição de resíduos da construção civil no antigo lixão e atual Unidade de
Recebimento de entulho - URE. A conselheira Elen comentou sobre a não obrigatoriedade dos
geradores

de RCC

de dispor

os resíduos

na URE,

efetuando

o pagamento

ao SLU.

Esses

geradores podem buscar outros locais de disposição licenciados para conseguir negociar os
preços de aterramento.Também ressaltouque pelo menos 30% do valor arrecadadocom a
cobrança deve ser utilizado para custear o serviço de aterramento na URE. Então o Diretor

Adjunto, senhor Paulo Celso informou que o Sistema de Informação já tem 12.000 caçambas
cadastradas e estão sendo aterrados aproximadamente 130 mil toneladas/mês de RCC na URE.

Visto que a discussão com os geradores de RCC tem acontecido no âmbito do Comité Gestor de
Resíduos Sólidos da Construção Civil e Resíduos Volumosos
CORC/DF, a senhora Kátia

solicitou que os integrantesdo CORC/DF fossem convidados a participar na reunião do
CONLURB e ao CORC/DF,verificar a possibilidadede integrantesdo CONLURB serem
convocados para a reunião do CORC/DF

A senhora Luana Sena informou sobre os andamentosda Câmara técnica de Educação
Ambiental, bem como as ações feitas para a virada do cerrado onde o tema desse ano será roleta

seletiva. Sobre a colega seletiva, a senhora Luana comentou que os caminhões de roleta
convencional e seletiva, seriam adevisadospara mobilizar a população a separar seu lixo em
orgânico e reciclável.

A conselheiraHeloisa pontuou sobre a falta de local para descartede isopor, e que
anteriormente essematerial era recebido aqui na própria sededo SLU. Ela recomendouque o
SLU estipulasse um local para entrega para que a população pudesselevar essetipo de resíduo.
Por fím, a senhora Luana deu prosseguimento listando os tópicos que sofreram alterações no
Regimento Interno do CONLURB. Porém, como não havia a presença de 2/3 dos conselheiros

para votação, essa ficou definida para a próxima reunião. O documento final da minuta do

Regimento Interno com as alterações feitas será encaminhado por e-mail para os conselheiros
para conhecimento.

Finalizados todos os itens da pauta e as discussões,a senhora Kátia Campos agradeceu a
presençade todos do CONLURB e convidados, e encerrou a reunião. A ata desta reunião foi
lavrada e subscrita por mim, Cecília Sampaío, e será lida, aprovada e devidamente assinada
pelos senhores conselheiros na próxima reunião do CONLURB.
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