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CONSELHO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL CONLURB

Às nove horas e quinze minutos do dia 04 de setembro de 20].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
presidência da Diretora Presidente do SLU, senhora Heliana Kátia Tavares Campos.
Estavam presentes os conselheiros: Luisvaldo Ferreira Almeida (SERIS -- DF), Ronaldo
Alves (CORSAP -- DF/GO), Antonia Cardoso Abreu (CATAMARE), Heloisa Prates Doyle
(Associação dos Moradores da SHIS Q1 ].7), Gustavo No1eto (CDI - DF), Elen Dânia Silva dos
Santos (ADASA -- DF), Edmilson da Cruz Gonçalves e José Roberto Pacheco (AGEFIS -- DF),
Marco Aurélio Souza Bessa (NOVACAP -- DF), Gustavo Carvalho Paranhos (SEAGRI -- DF),

Flavia Basso Rabelato (SEE -- DF), Adriana Moreira Dias (SEMA -- DF), Jaira Mana Alba
Puppim (ABES -- DF), Mana de Fátima Ribeiro CÓ (CREA -- DF), Raimundo Nonato Correa

Morais(SINDILURB -- DF), Egades Verissimo(SINDUSCOM -- DF), Agostinho Rocha Ferreira

ISINDVAREJISTA -- DF), Francisco Javier Contreras Pineda(UNB -- DF), Mana Eneide Pereira
Costa(Recicle a Vida), Zilda Fernandes de Souza(Construir), Fátima de Mana Silva Sousa

IAssociação moradores SQS 307).

A sessão foi iniciada com saudações aos presentes e a apresentação da pauta da reunião
que contemplava os seguintes itens:

1.

2.

3

4
5

Informes

Apresentação dos novos conselheiros das instituições públicas
Processo de eleição dos novos conselheiros das instituições da sociedade civil
Apresentação do Módulo Cidadão - Sistema E-RCC

Revisão da Carta de Serviços do SLU.

A Diretora Presidente do SLU abriu o encontro agradecendo a vinda dos presentes e
falando sobre os novos membros do CONLURB a serem designados. Informou sobre o
curso de informática ministrado aos catadores pelo SLU. A catadora, mobilizadora e vice-
presidente da cooperativa Recicle a Vida, Mana Eneide Costa, deu um depoimento
contando como foi a experiência de fazer o curso de Operador de Micro.

Com a palavra, o diretor-adjunto Paulo Celso informou sobre a assinatura do contrato
referente ao pregão eletrõnico da Unidade de Recebimento de Entulho (URE) a ser
assinado no dia de hoje, 04 de setembro. A Valor Ambiental foi a empresa vencedora do
certame e será responsável pela manutenção do local, além da reciclagem de, pelo
menos, 50% dos resíduos da construção civil que são recepcionados na unidade. Informa
ainda, que em 30 dias começará a trituração das podas e, em 60 dias dará início à
britagem dos resíduos da construção civil. O diretor-adjunto mencionou que o mínimo a
ser britado será de ].00 toneladas por hora, podendo utilizar o agregado reciclado em
obras públicas não estruturais, como as de pavimentação por exemplo. Complementa,
falando das duas ATTRs que entrarão em operação brevemente para receber os RCC dos
privados, ficando a URE, apenas para recepcionar RCC oriundo dos órgãos públicos.



Questionado pelo Sr. Edmilson (AGEFIS) sobre os altos preços praticados por empresas
privadas de caçambas, Paulo Censo esclarece que não compete ao Poder Público impor
valores ao mercado.

Segue comentando que serão abertas na quinta-feira, dia 06 de setembro, às 9 horas, as
propostas do Pregão nQ 2 que contempla a grande maioria dos serviços de limpeza
pública do Distrito Federal, tendo como previsão para início de outubro a assinatura dos
contratos.

A diretora presidente retoma a palavra informando sobre o concurso público do SLU que
está na fase de avaliação das propostas apresentadas pelas empresas interessadas no
certame, previsto para janeiro de 2019.

Continua, comentando sobre a experiência do fechamento do lixão do Distrito Federal,
que será exposta nos eventos a ocorrerem em Cuiabá, Bolívia e Malásia, este último, um
convite da ISWA (Associação Internacional de Resíduos Sólidos). A diretora presidente
comunica que foi a vencedora do prêmio Liderança Feminina, concedido pelo Conselho
Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS).

Encerrados os informativos, o diretor adjunto Paulo Celso apresenta os novos membros
do CONLURB a serem designados, e o cronograma previsto para o processo de eleição
dos membros representantes da Sociedade Civil.

Em seguida, deu início à apresentação do Módulo Cidadão Fiscal, apresentado pelo
diretor André Pimenta da Diretoria de Gestão e Modernização Tecnológica do SLU
IDIGET) -- trata de um sistema disponível no site do SLU que pode ser baixado no
smartphone do cidadão, podendo o mesmo, denunciar as caçambas que estiverem em
situação irregular no DF. Acessível por meio do link <h!!p$1//slu brasjlia.ercc.com.br>.
André Pimenta comenta que a Agência de Fiscalização do DF (AGEFIS) já utilizava o citado
sistema como auxilio às fiscalizações.

Ainda, o diretor da DIGET, fala sobre o sistema de controle e monitoramento dos serviços
executados pelo SLU que está em fase final de testes, desenvolvido pela empresa
Notoriun. Será disponibilizado, inclusive, aplicativo que avisara o cidadão 2 horas antes da
coleta seletiva passar na sua rua, além de poder monitorar a varrição e cometa,

contribuindo para a melhoria dos serviços aos usuários.

A segunda apresentação ficou a cargo do ouvidor do SLU, Bruno Pereira, expondo a Lei
Federal nQ 13.460/2017 que dispõe sobre os direitos do usuário dos serviços públicos e
prevê a Carta de Serviços que deve ser atualizada anualmente

O ouvidor apresentou dados da Ouvidoria como índices de avaliação e nQ de
manifestações dos usuários, dentre outros. Também, elucidou aos participantes que a
versão 2018 da Carta de Serviços deve ser atualizada, portanto, propôs um Grupo de
Trabalho que ficará responsável pela revisão, cumprindo as etapas do cronograma
previsto. O GT foi formado pelos membros presentes: Elen Dada (ADASA), Francisco
Contreras(UNB) e Fátima CÓ(CREA/DF).

fica como encaminhamento a proposta da sra Elen para a apresentação do papel da
Resolução 21 da ADASA; envio por e-mail das 2 apresentações do dia aos membros do
CONLURB e convidados.



A diretora presidente juntamente com o diretor adjunto comentam sobre a importância
do papel do CONLURB para a melhoria na prestação dos serviços públicos; informam
sobre o edital a ser publicado para a implantação do Serviço de Atendimento ao Usuário
(SAU); Relatório de Atividades 2108 e os manuais dos 18 processos mapeados a serem

publicados, referentes aos serviços prestados pelo SLU e, finalizam a reunião solicitando
uma breve apresentação dos novos conselheiros e demais presentes.

A senhora Kátia Campos agradecendo a presença de todos dá por encerrada a presente
reunião. A ata desta reunião foi lavrada e subscrita por mim, Loreley Bohrer Salgado, e

será lida, aprovada e devidamente assinada pelos senhores conselheiros na próxima
reunião do CONLURB.
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