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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: 23/07/2021 às 08h30

Assunto: 2ª 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. Andrea Portugal ABES/DF andrea.portugal.fellows@gmail.com

3. Caroline Nunes SUAPS/SODF

4. Carlos Mar�ns ATTR Mar�ns carlos@andaimesmar�ns.com.br

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

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

7. Fabiana SLU  

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

9. Glauco Amorim SEMA gamorimdacruz@gmail.com

10. Gleicy SLU  

11. Gustavo SLU  

12. Hamilton Favila SEMA  

13. Isadora Lobão SEMA isadoralobao.sema@gmail.com

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

15. Luciano Alencar SINDUSCON dantasalencar@gmail.com

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

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

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

19. José Ribamar DF LEGAL jose.sousa@dflegal.df.gov.br
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20. Ricardo SODF  

21. Tiago Moura SLU �ago.lima@slu.df.gov.br

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

 

1. PAUTA

A pauta abordada foi a definida e encaminhada por meio de e-mail (68812315) nos autos do Processo
SEI 00393-00000462/2021-11, assim definida:

1. Apresentação sistema E-RCC (SLU);

2. Informes sobre pauta dos Carroceiros (cadastramento da Secretaria do Trabalho);

3. Informes sobre situação "Novo Lixão" (ações CIISC)

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

5. Informes gerais;

2. ITENS DISCUTIDOS

Isadora Lobão (SEMA) inicia a apresentação mostrando as pautas a serem tratadas na presente reunião.
Começa falando alguns informes, o primeiro deles referente ao cadastramento dos carroceiros na
Secretaria do Trabalho e os obje�vos do chamamento público N.º 03/2020-SETRAB dos condutores de
veículos de tração animal. Tiago Moura (SLU) relata que dará início ao planejamento de um projeto piloto
com os carroceiros na Região Administra�va do Guará e que em breve dará mais detalhes. Em seguida,
Isadora passa pelos informes da minuta do decreto de PGRCC enviada para a SEMA.

 

Andreia Portugal (ABES/DF), parabeniza o SLU pela inicia�va referente a questão dos carroceiros e
pergunta sobre o que pode ser feito com os animais, já que o projeto visa transferir para carrinhos
elétricos. Tiago Moura responde que não foi feita ainda considerações sobre essa questão e que não foi
feita a publicidade do projeto, pois ainda devem ser feitos ajustes. Isadora sugere que uma reunião seja
marcada com a Secretaria do Trabalho para tentar juntar esses projetos e ter uma força maior para
executá-los. Tiago reitera que vai abrir um processo no SEI e encaminhar para o CORC, além de anexar
um processo da SEDEST e assim, prosseguir em conjunto. Norma Chemin (SODF) relembra os informes do
PGRCC, relatando os detalhes dos termos que foram combinados com a CAPES e o DF Legal. Seguindo
com a apresentação do PGRCC, Isadora faz ressalvas sobre as regras de dispensa da par�cipação no
plano, e começa a apresentar sobre os Estudos Técnicos de materiais dos Resíduos da Unidade de
Recebimento de Entulho – URE, destacando os obje�vos e os dados do estudo. Norma, assim, sugere
uma união de esforços com o grupo de trabalho da portaria conjunta. Tiago ques�ona se seria possível
fazer esses estudos pela SEMA. Isadora afirma que a SEMA não possui laboratórios para a realização
desses estudos técnicos. Tiago faz outro ques�onamento sobre os procedimentos de comercialização
desses materiais. Kaka Mar�ns (ATTR Mar�ns) relata que os materiais produzidos pela URE não servem
para a comercialização, de acordo com a sua experiência, e sugere a comparação dos dois materiais para
testes.

 

Chris�nne Siqueira (IBRAM) relata sobre a necessidade de alvará para as pequenas obras. Isadora retoma
a discussão do PGRCC e explica as abordagens que estavam sendo feitas na apresentação. Alan (SLU)
retoma as questões sobre a URE e afirma que concorda que para a comercialização deve ter um material
de mais qualidade e que um dos obje�vos do Estudo é exatamente esse de fazer melhorias e a validação
da venda do material. Gustavo (URE) relata que há ciência das impurezas do material e ra�fica que
existem falhas na produção, sendo os estudos técnicos importantes para a melhoria do material para se
adequar as normas, e consequentemente, seja possível fazer a venda do material. Tiago afirma que foi
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aberto para doação de material classe A para mais órgãos, en�dades e associações façam a doação.
Isadora segue com a discussão e concorda que o estudo é necessário para a melhoria do material e relata
que não sabe como proceder com esse processo. Ela se refere também a portaria conjunta citada pela
Norma e ques�ona como deveria ser feito para dar encaminhamento aos estudos. Norma então
responde que a portaria conjunta nº 9 é para norma�zação de descarte de obra e sugere que se integrem
as ações da NOVACAP e DER, através da inclusão dos laboratórios desses dois entes públicos na análise,
afim de o�mizar e qualificar o que está sendo reciclado. Ricardo (SODF) relata as decisões feitas pelo
Tribunal de Contas referente a temá�ca de transporte de resíduos e a URE compõe um grupo de trabalho
para discu�r a viabilidade de des�nos e a u�lização para os resíduos de obras públicas, atendendo as
demandas da Auditoria do Tribunal de Contas. Isadora relata que essa inicia�va pode melhorar o
gerenciamento de resíduos gerados pela construção civil. Ela con�nua a apresentação mostrando a pauta
do “Novo Lixão”, referente ao acumulo de lixo na entrada provisória da URE. Ela apresenta também as
operações feitas Por meio do CIISC, com o DF legal e SLU, em relação à essa problemá�ca na URE.
Ribamar (Subsecretaria de Fiscalização de Resíduos Sólidos) pergunta quando será a discussão da Minuta
do Decreto. Isadora responde que já foi aprovado e que só falta a SEMA responder para fazer a
publicação. Ribamar segue e diz que tem ressalvas sobre a Minuta do Decreto em relação às fiscalizações,
comunicando o excesso de legislações, dificultando a atuação dos fiscais. Isadora relata que sente falta
em relação ao MTR exigido a par�r desse ano. E que seria interessante abordar sobre a fiscalização do DF
Legal na minuta, reiterando que foi por tal mo�vo que trouxe essa discussão. Ribamar ra�fica que fica
inviável fiscalizar de acordo com a aplicação de muitas legislações, onde a cobrança é muito grande em
cima da fiscalização e afirma que com esse Decreto é a hora de se organizar. Norma relembra que o
processo foi enviado para o DF Legal, trazendo os informes e propostas do Decreto e sugerindo um
debate para resolver as situações. Ribamar pede o direcionamento sobre o assunto. Silvio (ADASA) segue
e fala que não conhece o texto da minuta de decreto, mas que gostou da proposta da Norma e sugere a
diferenciação dos �pos de fiscalizações e o que se caracteriza como descarte irregular do material de
construção civil. Ele propõe também a regulamentação dos textos, como código de obras, resíduos de
construção civil e grandes geradores de resíduos similares aos domiciliares, para assim, mais fácil
aplicação. Isadora concorda e gostaria de saber a opinião dos outros par�cipantes da reunião. Janaina
(IBRAM) pede a disponibilização da minuta para análise do assunto. Isadora diz que vai mandar um e-mail
com a apresentação e a minuta. Ribamar reitera que o obje�vo da fala dele foi ques�onar e expor sua
preocupação em facilitar a fiscalização, sem violar as competências. Isadora afirma que a comissão é para
esses ques�onamentos e para resolver da melhor maneira possível. Ela relata que vai debater novamente
no CORC o processo para aprimoramento e encerra a reunião com os devidos encaminhamentos.

3. ENCAMINHAMENTOS

Disponibilizar apresentação e minuta do decreto Isadora

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

Enviar aos par�cipantes solicitando a atualização dos membros do CORC e futura publicação Isadora

 

Subsecretaria de Gestão das Águas e Resíduos Sólidos - SUGARS/SEMA

Documento assinado eletronicamente por Isadora Lobão Mori - Matr. 276.332-X, Gerente de
Resíduos Sólidos, em 27/08/2021, às 13:54, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de
setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site:
h�p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 
verificador= 68812365 código CRC= FEAB4C4F.
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"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SBN Quadra 2 Lote 9 Bloco K 3º Piso Inferior - Bairro Asa Norte - CEP 70040-020 - DF
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