ATA DA 31' REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHODE LIMPEZA URBANA
DO oisTRi'ro FEDERAL(coNLURB)

As onze horas e quinze minutos do dia 3 de ju]ho de 20].8, reuniu-se o
Conselho de Limpeza Urbana do Distrito Federal(CONLURB), no auditório
da Instalação de Recuperação de Resíduos (IRR), localizado na QNP 28

Área especial, setor P-Sul, Ceilândia, sob a presidência da Diretora
Presidente do SLU, senhora Heliana Kátia Tavares Campos. Estavam
presentes o Diretor Adjunto do SLU, senhor Paulo Celso dos Reis Gomes e
os seguintes conselheiros do CONLURB: Adriana Moreira Dias (SEMA-DF),

Luisvaldo Ferreira Almeida (SERIS-DF),lsabel Cristina Campos de Andrade
(SEDF), Ronaldo Alves (CORSAP DF/GO), Mana Eneide Pereira Costa

IReciclea Vida), Fátima de Mana SalvaSouza (Associaçãodos Moradores
da SQS307) e Heloísa Prates Doyle (Associaçãodos Moradores da SHISQI

n)
A sessãoiniciou com as saudaçõesaos presentes e apresentação da pauta
da reunião que contemplava o seguinte item:
1. Aprovação do Regimento Interno do CONLURB

O Diretor Adjunto do SLU,senhor Paulo Censodos ReisGomes, começou a
reunião apresentando a necessidadede aprovação do Regimento Interno,
que já havia sido discutido no Conselho e cuja versão final fora enviada,

por e-mail, para análise dos conselheiros.Após uma breve discussãoa
respeito da necessidadede aprovação do Regimento Interno e designação

dos conselheiros indicados, o Regimento Interno foi aprovado por
unanimidade.

Continuando a reunião, foram feitos vários comentários a respeito da
inauguração da Instalação de Recuperação de Resíduos(IRR) do Psul, onde

os conselheiros estiveram presentes. A representante da cooperativa

Reciclea Vida, a senhora Mana EneidePereiraCostacomentouque a
inauguração da IRR era um sonho sendo realizado. O senhor Paulo Celso

falou que o papel do CONLURB
é exigir dos próximosgovernantesque
mantenhamessetrabalho no âmbito dos serviçosde limpeza urbana no

{

DF e que não podemos ter retrocesso. O representante da Casa Civil, Sr.

Luiswaldo Ferreira Almeida disse que a coleta seletiva tem que ser
incrementada,

caso contrário,

as unidades

IRR não terá

o sucesso

esperado. A senhora Fátima de Mana SalvaSouza, representante da 307

Sul participou do CongressoLixo Zero e quer fazer uma revolução na
coleta de lixo na sua quadra, mas não sabe por onde começar. O Diretor

Adjunto Paulo Celsocomentou que poderia ser feita uma parceria com a
NOVACAPpara fazer compostagem e hortas familiares nas quadras. Ele
continuou dizendo que o Governo apoia estes projetos, mas que sozinho,
sem a participação da comunidade, não consegue fazer. "Temos que
conscientizar a população para separar o lixo corretamente e colocar o
resíduocerto no dia certo da colete. Esteé um ponto crucial. A parceria
com as quadras é essenciale cada vez mais tem que melhorar essa
separação".

A Diretora Presidente do SLU, senhora Kátia Campos, complementou
dizendo que devemos chamar as pessoasque já estão comprometidas
com a meta Lixo Zero para mostrar suas experiências para outras pessoas

que queiram começar essa ação. Ela sugeriu que sejam convidadosos
representantes de bares, restaurantes, shoppings escolas e prefeitos das

quadras para uma apresentação de boas práticas. A senhora Adriana
Moreira Dias do SEMA comentou que devemos mostrar as experiências
que

deram

certo.

Ela complementou

que

deveríamos

fazer

um

Observatório para levantar a Política Pública Ambiental. Foi sugerida uma
reunião extraordinária para debater a melhor estratégia de mobilização da
sociedade

e

desenvolvidas.

apresentação
Resolveu-se

das
que,

boas

práticas

para compor

que

vêm

sendo

essa atividade,

o SLU

convidara escolas que já forma premiadas, quadras residenciais que já
começaram a fazer suas hortas e a compostagem, dentre outros atores
que desenvolvem iniciativas de gestão adequada dos resíduos. O senhor
Paulo Celso comentou que devemos entender como essas iniciativas
funcionam

para

não ter

problemas

combinado

de todos os conselheiros

com a AGEFIS ou lbram.
enviarem

Ficou

para o e-mail do CONLURB

sugestões de pessoas ou instituições que atuem com boas práticas de
gestão de resíduos.A ideia de uma reunião extraordinária é que seja um

/

evento preparatório para a semana LIXO ZEROque está prevista de
acontecer em outubro de 20].8.

Outra questão colocada na reunião pela senhora Fátima foi a respeito da
coleta de vidro no DF, dizendo que existe muita confusão sobre o assunto.

A senhora Heloísa Prates Doyle questiona onde os restaurantes iriam
colocar os vidros, e o senhor Paulo Celso falou que deve ser colocado no
lixo comum. Continuou informando que no DF há uma empresa que faz a

cometade vidro, mas que não está conseguindofazer essa coleta na
periodicidade necessáriae que ela deve se estruturar. O problema é que
o vidro ainda não possui viabilidade técnica nem económica no DF, e por
isso não tem destinação adequada. A falta de estrutura e de cumprimento
da periodicidade de coleta são algum dos motivos pelo qual o SLUainda
não firmou uma parceria com a empresa GREEN.O senhor Sério Goiano
comentou com a senhora Kátia que o container da comunidade dele
estavatransbordando porque a empresa Green não coleta se não houver
pagamento.

Senhores Paulo Censo E Kátia Campos agradeceram a presença dos
membros

e convidados,

deram por encerrada

a 31' Reunião do CONLURB

tendo como encaminhamentoa reunião extraordinária com data a ser
definida e divulgada. A ata desta reunião foi lavrada e subscrita por mim,
Antânio Cláudio G. M. Chaves, e será lida, aprovada e devidamente
assinada

pelos membros

do CONLURB.
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