ATA DA 15° REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE LIMPEZA URBANA

Às nove horas do dia 07 de fevereiro de 2017, reuniu-se o Conselho de Limpeza Urbana
(CONLURB) no auditório do Serviço de Limpeza Urbana (SLU- DF), localizado no
Setor Comercial Sul, Quadra 08, bloco “B” 50, 6° andar, sob a presidência da Senhora
Heliana Kátia Tavares Campos. Estavam presentes os Conselheiros: Heliana Katia
Tavares Campos; Gerson Inácio do Silva; Aldo César Fernandes; Adriana
Moreira Dias, Luiz Aristides Largura, Eduardo Carvalho, Luisvaldo Ferreira
Almeida, Manoel Caçador, Elcimar Torres, Gustavo Paranhos, Representante de
Valparaíso – Cleiton, David Alves Teixeira, Égades Veríssimo, Sinomar Alves,
Fatima de Maria Silva Sousa, Juliano Ribeiro Nardes e José Antônio Moroni.
Assim, verificou-se o quorum necessário para a abertura da reunião. A presidente do
SLU iniciou a sessão ressaltando a importância do CONLURB no processo de melhoria
do SLU e destacou também a abertura do Aterro Sanitário de Brasília e as ações
desenvolvidas pelo governo para inclusão dos catadores de materiais recicláveis.
Destacou ainda que os conselheiros podem convidar pessoas a participarem das
reuniões do Conselho na qualidade de ouvintes e que seria importante que o Sindireta e
o Sindiser participassem dos próximos encontro. Após a abertura, o Eng. Silvano
apresentou a pauta a ser discutida e, posteriormente, detalhou o processo de implantação
da Lei de Grandes Geradores no Distrito Federal. A pauta do Conselho contemplava: 1.
Implementação da Lei n° 5.610/2016 – Lei de Grandes Geradores, 2. Comissão para
Acompanhamento do Compromisso por Brasília, 3. Proposta orçamentária SLU 2017,
4.Análise do Relatório Anual de Atividades do SLU; 5. Plano Distrital de Saneamento
Básico e Plano Distrital de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, 6.Apresentação da
Nova Logomarca do SLU. Imediatamente após a apresentação da pauta, a senhora
Adriana (Agefis) informou aos presentes sobre o trabalho que a Agência tem
desenvolvido para a fiscalização dos grandes geradores. Em seguida, foram discutidas
peculiaridades da referida Lei. A diretora presidente do SLU destacou que o
regulamento vai impulsionar mudanças de hábito tanto na população quanto nos órgãos.
Posto isso, a pauta foi colocada em discussão e aprovada por unanimidade. O senhor
Manual Caçador solicitou que fossem abordados maiores detalhes da cadeia produtiva
de grandes geradores. Essa discussão ficou agendada para a próxima reunião. Na
sequência tratou-se da comissão de acompanhamento para o documento “compromisso
por Brasília”, assinado na inauguração do Aterro Sanitário. A Diretora presidente do
SLU apresentou os detalhes do referido acordo e o conselheiro Morone solicitou que os
relatórios de acompanhamento do Compromisso fossem submetidos ao CONLURB e,
ainda, que fossem realizadas visitas técnicas às instalações do SLU contempladas no
compromisso. A proposta de criação da comissão foi colocada em pauta e aprovada por
unanimidade. Na sequência, a Diretora de Administração e Finanças do SLU apresentou
a proposta orçamentária do órgão para 2017 e informou as dificuldades enfrentadas para
conseguir os recursos necessários ao custeio das atividades do órgão assim como de
investimentos. Quanto ao item 4 da pauta: Análise do Relatório Anual de Atividades do

SLU de 2017 foi aprovada a recondução do Grupo de Trabalho que relatou o tema no
CONLURB no ano de 2016, composta pela conselheira Marta, pelo conselheiro Aldo.
Pelos catadores foi escolhido o conselheiro Sinomar. O GT irá avaliar as informações
prestadas pelo SLU e relatar no plenário do CONLURB. Logo depois, a Assessora
Janaína apresentou a minuta do Prognóstico do Plano de Saneamento Básico, informou
as datas para a entrega do documento com os ajustes necessários, alguns membros
solicitaram o envio do documento para leitura e possíveis contribuições, ficou acertado
que o SLU enviaria o documento, porém, o prazo para o envio das contribuições deve
ser até o dia 10/02, (sexta-feira). O Sr. Moroni questionou se as audiências públicas já
haviam acontecido, se a população foi convidada, quantos participaram. O Diretor Paulo
Celso informou que as audiências ainda não foram realizadas, mas, que farão o possível
para que a população participe ativamente. A Diretora Presidente do SLU falou sobre a
inauguração do Primero “Papa Entulho”, (local de recebimento de resíduos volumosos),
não recolhidos pela coleta convencional e até 1m3 de entulho da construção civil. A
instalação receberá, ainda: materiais de coleta seletiva, óleo de cozinha usado (projeto
Biguá da CAESB), móveis inservíveis e galhadas de podas. A Diretora Presidente
agradeceu as valiosas contribuições do Conselho na elaboração no Relatório de
Atividades e na prestação de contas do SLU. Ainda, foi apresentado o sistema de
pesagem e controle das unidades do SLU. A apresentação foi realizada por técnicos da
Diretoria de Tecnologia do SLU e também da Diretoria Técnica. Por fim, a diretora
presidente aproveitou para explicar o processo de capacitação dos balanceiros e abordou
a necessidade renovar os quadros do SLU para pessoas aptas para trabalhar com
sistemas informatizados. Posto isso, encerrou a reunião do conselho, da qual, para
constar, eu Thiago Faquineli Timóteo, lavrei e subscrevo esta ata, que lida e aprovada,
vai devidamente assinada pelos senhores conselheiros.
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