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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Implementação da Polí�ca de Resíduos Sólidos 
Gerência de Resíduos Sólidos

 

Memória de Reunião - SEMA/SUGARS/CPORS/GESOL  

Data: 18/06/2021 às 08h30

Assunto: 1ª Reunião Ordinária do Comitê Gestor de Resíduos Sólidos da Construção Civil –
CORC/DF

Par�cipantes:

NOME ORGANIZAÇÃO E-MAIL

1. Allan Chaves SLU allan.sousa.slu@gmail.com

2. Ana Portes DF LEGAL  

3. Andrea Portugal ABES/DF andrea.portugal.fellows@gmail.com

4. Caroline Nunes SUAPS/SODF  

5. Chris�nne Siqueira IBRAM cpbsiqueira@gmail.com

6. Eber Rossi ASCOLES eber.rossi@bol.com.br

7. Gabriela Sekeff Marques NOVACAP asmam@novacap.df.br

8. Glauco Amorim SEMA gamorimdacruz@gmail.com

9. Hamilton Favila SEMA  

10. Janaina Araújo IBRAM janaina.araujo@ibram.df.gov.br

11 Isadora Lobão SEMA isadoralobao.sema@gmail.com

12. Luciano Alencar SINDUSCON dantasalencar@gmail.com

13. Luiz Hoeckele ATTR Mar�ns escaladaprofissional@gmail.com

14. Maruska Lima NOVACAP maruskalimaholanda@gmail.com

15. Norma Chemin SODF norma.chemin@so.df.gov.br

16. Silvo Alcântara ADASA silvo.gois@adasa.df.gov.br

17. Paulo Celso dos Reis ABES/DF pcdosreis@gmail.com

18. Vinícius Mendonça SLU/DF vinicius.mendonca@slu.df.gov.br

 

1. PAUTA
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A pauta abordada foi a definida e encaminhada por meio de e-mail (63464159) nos autos do Processo
SEI 00393-00000462/2021-11, assim definida:

1. Apresentação de nova coordenação da SEMA;

2. Informes sobre atualização de membros e expecta�va para publicação de decreto e portaria;

3. Carroceiros - cadastramento da Secretaria do Trabalho, encaminhamentos para indicação;

4. Decreto para PGRCC grandes geradores (processo enviado para SEMA);

5. Dados de operação da URE;

6. Dados de fiscalização DF legal.

7. Informes

2. ITENS DISCUTIDOS

Isadora Lobão (SEMA) inicia a apresentação mostrando as pautas a serem tratadas na presente reunião.
Começa fazendo alguns informes, o primeiro deles referente a alteração da coordenação do CORC/DF
para a SEMA devido à publicação do decreto que vincula o SLU à SEMA. Em seguida passa pelo regimento
interno do CORC/DF citando os pontos mais importantes a serem inteirados e algumas partes que devem
ser deba�das e alteradas. Isadora fala que pensaram em fazer uma minuta do novo regimento interno
para ser disponibilizado para o restante do conselho dar opiniões. Terminando os informes, relata que
recentemente chegou o processo com a minuta do decreto de PGRCC e que já está sendo analisada.

Vinícius Mendonça (SLU) faz uma apresentação sobre a URE – Unidade de Recebimento de Entulhos,
mostrando as operações recentes feitas no local e os dados mais recentes de recebimento de material e
principais transportadores. Ele relata que há uma questão referente à materiais de construção civil
segregados e não segregados devido a diferença de preço e a dificuldade de separação entre os dois. Ele
afirma que é necessário começar a pensar em formas de processar alguns materiais no DF, como a
madeira, que não deveriam estar chegando na URE. Silvio Alcântara (ADASA) relata que a resolução da
ADASA não definiu os materiais segregados e não segregados de forma que o SLU organizasse de forma
que fizesse sen�do para a operação deles. Norma Chemin (SO/DF) relata que esse processo tramitou pela
Secretaria de Obras e ques�ona Vinícius sobre a quan�ficação de material segregado ou não segregado
referente às obras públicas e ele responde dizendo que não consegue quan�ficar da forma que fazia
antes, pois, devido a mudanças no sistema houveram alterações na metodologia que eram aplicadas para
obter esses dados e não é mais efe�vo. Andrea Portugal e Norma Chemin citam a importância da
existência de um aterro de inertes para receber esses materiais que não se enquadram para recebimento
na URE. Vinícius segue a apresentação mostrando a operação de alteração de acesso e mostrando as
médias de pesagens e a tendência de geração de filas entre os caminhões na pesagem. Apresenta
também a produção de material RCC Britado e a tendencia de aumento da produção. Existem materiais
recicláveis que são triados e coletados pelas coopera�vas. Em 2021 houve um aumento considerável na
doação de material RCC Britado, não há muita procura para o material pó/areia, mas são u�lizados na
própria URE no recobrimento de maciços, entre outros. A discussão seguiu com dúvidas, sugestões e
esclarecimentos referentes a operacionalização dos resíduos no Distrito Federal e seus dados.

Eber Rossi relata que há um problema referente a crianças e adolescentes que estão subindo nos
caminhões no novo trajeto e reforça que é necessário um esforço de todas as partes envolvidas para que
não haja esse problema, onde os motoristas são até ameaçados pelas crianças.

Isadora afirma que haverá uma atualização e integração do sistema RCC e SINIR e que durante algum
período ficará fora do ar e disse que algumas empresas já estão emi�ndo o MTR. Luciano Alencar sugere
que haja um comunicado oficial junto com o DF Legal a respeito dessas questões.

Ana Portes do DF Legal faz uma breve apresentação informando que estão focando esforços na
fiscalização para que os resíduos cheguem de forma correta. Andrea Portugal ques�ona quando houve
retenção de caminhões operando de forma ilegal e Ana Portes afirma que recentemente teve. Eber Rossi
sugere que haja uma apreensão dos veículos ilegais e Ana Portes informa que já existe essa prerroga�va e
que será colocado em prá�ca. Paulo Celso afirma que por ser considerado crime ambiental há a
apreensão do veículo sem possibilidade de re�rada.
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Luciano Alencar pergunta a respeito da ATTR e Norma Chemin faz um resumo relatando que o edital foi
impugnado pelo tribunal de contas e que por isso essa questão está suspensa e que a discussão tem que
ser retomada e contextualizada com relação a reciclagem. Norma sugere também como pauta para a
próxima reunião a revisão do Plano Distrital de Gestão de Resíduos de Construção Civil.

Isadora sugere a próxima data da reunião para o dia 23/07 no mesmo horário e todos entram em acordo.
Faz também uma revisão das pautas para a próxima reunião, agradece a todos pela par�cipação e
paciência com a mudança de coordenação do CORC e finaliza a 1ª reunião ordinária do CORC em 2021.

 

3. ENCAMINHAMENTOS

Disponibilizar apresentação do SLU. Vinícius
Alencar

Encaminhar para os par�cipantes a apresentação do SLU e memória de reunião Isadora

Enviar no SEI o�cio solicitando a atualização dos membros do CORC e futura
publicação Isadora

Encaminhar sugestão de minuta de alteração do regimento interno Isadora
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