ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE
MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E DAS ÁGUAS PLUVIAIS DA REGIÃO INTEGRADA
DO DISTRITO FEDERAL E GÓIAS – CORSAP DF/GO

Aos vinte e dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e quinze, às quinze horas, em
primeira convocação, no Salão de Atos da Reitoria da Universidade de Brasília - UnB, presidida
pelo Secretário de Estado da Casa Civil do Distrito Federal, Sr. Sergio Sampaio, por delegação
de competência para o evento, representando o Governador do Distrito Federal, Exmo. Sr.
Rodrigo Rollemberg; o Secretário de Estado de Meio Ambiente, Recursos Hídricos,
Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos de Goiás, Sr. Wilmar Rocha, por delegação
de competência para o evento, representando o Governador do Estado, Exmo. Sr. Marconi
Perillo os Chefes dos Poderes Executivos dos municípios de Valparaiso do Goiás, Sra. Lucimar
Nascimento, de Vila Boa, Sr. Hélio Raimundo de Oliveira, de Novo Gama, Sr. Everaldo Vidal
Pereira Martins, de Santo Antônio do Descoberto, Sr. Itamar Lemes do Prado, de Formosa, Sr.
Itamar Sebastiao Barreto, de Abadiânia, Sr. Wilmar Gomes Arantes e representantes dos
municípios, de Mimoso de Goiás, Sr. Elandes Abreu Lopes, de Cocalzinho, Sr. José Francisco
dos Santos Silva, de Luziânia, Sra. Liziane Luzia Ramos Neto com direito a voto. Os trabalhos
foram presididos pelo Secretário de Estado da Casa Civil do Distrito Federal, Sr. Sergio
Sampaio. Com a palavra o Presidente, verificou-se o preenchimento do número mínimo de
consorciados exigidos para realização da Assembleia Geral, cumprimentando a todos, dando
as boas vindas, fez breves comentários sobre a importância do Consórcio para o
desenvolvimento da Região, do empenho em fortalecer a parceria entre o Governo do Distrito
Federal e do Goiás nas ações relativas a Resíduos Sólidos e água, citando a parceria entre a
CAESB e a SANEAGO para o desenvolvimento de Corumbá IV, na sequencia apresentou o Sr.
José Ricardo Castilho, indicado pelos Governos do Distrito Federal e do Goiás para assumir a
Superintendência do Consórcio e nesse momento submeteu o nome para homologação no
cargo, o qual foi aprovado por unanimidade. Foi dada a palavra ao Sr. José Ricardo Castilho,
que agradeceu o apoio da família e dos prefeitos dos municípios integrantes da Região.
Informou sobre a nova sede do Consorcio, localizada a SHIS, QL 10, Conjunto 08, casa 05,
Lago Sul, Brasília/DF, ressaltando que a sede é de todos os integrantes do Consorcio.
Agradeceu o apoio da Deputada Distrital Liliane Roriz, da Diretora Presidente do Serviço de
Limpeza Urbana do Distrito Federal, Sra. Heliana Katia Tavares Campos e do Sr. Júlio Cesar
Peres, Secretário de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos do Distrito Federal – Sinesp,

na reativação do Consórcio. Dando continuidade a explanação informou sobre as emendas
parlamentares previstas para aprovação na lei Orçamentária de 2016 no montante de R$
50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), tendo ainda em analise para inclusão na proposta
orçamentaria de 2016 em ações para a RIDE o valor de R$ 100.000.000,00 (cem milhões de
reais). Voltando a pauta da Assembleia foi colocado em votação a designação de uma equipe
técnica para desenvolver as ações relativas ao Orçamento do Consorcio e assessoramento as
prefeituras nas atividades relativas ao tema. Com relação aos Pontos Municipais de
Saneamento não foram tratados nesse momento, ficando previsto a realização de uma
proposta de pauta para a próxima assembleia. Sendo aprovados por unanimidade. Após os
avisos, foi aberta a palavra aos participantes. A prefeita de Valparaíso informou que espera
que o consórcio seja efetivado plenamente, que tem uma expectativa muito grande com o
trabalho a ser desempenhado, ressaltando ainda que os prefeitos sofrem uma pressão muito
grande com relação à situação do lixo. O secretário de Meio Ambiente da prefeitura de
Formosa, espera que avance a parte pratica do Consorcio, para que os prefeitos não
respondam as punições do Ministério Público. O Secretário de Estado da SECIMA, Sr. Vilmar
da Silva Rocha, respondeu ao questionamento do Secretário de Meio Ambiente de Formosa,
dizendo que teve uma reunião com integrantes do Ministério Público sobre os lixões e aterros
sanitários, onde informou das dificuldades enfrentadas, sugerindo um Acordo de Cooperação
para desestimular as ações que possam ocorrer contra os prefeitos. Por fim o Senhor
Presidente deixou livre a palavra para quem quisesse se manifestar e, na ausência de
manifesto, como nada mais havia para ser tratado, agradeceu a presença de todos e deu por
encerrada a Assembléia Geral Extraordinária, determinando a mim, secretário, que lavrasse a
presente ata e procedesse a sua publicação, a fim de surtir os seus efeitos legais e jurídicos.
O Superintendente do CORSAP Sr. José Ricardo Castilho, abriu a palavra para quaisquer
representantes da Assembleia, e o Sr. Paulo Sérgio da SECIMA, pediu a palavra e fez o pedido
para que o Estado de Goiás, tivesse representantes na Conferência Regional do CORSAP, uma
vez que não houve a conferencia local por falha da organização, que não incluiu o Estado de
Goiás. O Superintendente fez a leitura do pedido (ofício) em sua integra e colocou para votação
da assembleia, e o mesmo foi aprovado por unanimidade, podendo o estado de Goiás indicar
delegados para a Conferencia Regional. Não tendo nada mais a declarar e a manifestar, deuse por encerrada a assembleia extraordinária. A presente ata segue assinada por mim, pela
Presidência, e pelos demais entes consorciados, como sinal de sua aprovação. Brasília, 22 de
outubro de 2015.

