PAUTA COMENTADA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - 2016
ITEM 1
Relato das providências do GDF referente às Ações Administrativas e às Prestações de
Contas dos Exercícios de 2013 e 2014, de responsabilidade da gestão anterior;
O atual Governo do Distrito Federal e o CORSAP DF/GO diante das dificuldades em obter
informações sobre às prestações de conta dos exercícios de 2013 e 2014, determinou à
abertura de processo de Sindicância junto aos responsáveis pela Gestão da
Administração passada do CORSAP DF/GO. O processo se encontra na Secretaria de
Estado de Transparência e Controle do Distrito Federal, até este momento o GDF e o
CORSAP DF/GO aguardam o resultado final da Sindicância para tomar conhecimento das
providências cabíveis.
ITEM 2
Apresentação e Aprovação de Proposta da Integralização do Rateio dos Exercícios de
2014 e 2015;
Conforme Ata da Assembleia de 11 de Agosto de 2015, foi deliberado que os Municípios
que não haviam integralizado o rateio ou em 2014 ou em 2015, deveriam quitar seus
débitos até o final de 2015, já os Municípios que pagaram sua cota de 2014 estão isentos
da cota de 2015.
Das cotas de 2014 e 2015, o Distrito Federal, o Estado de Goiás, a Prefeitura Municipal
de Valparaiso e a Prefeitura Municipal de Águas Lindas de Goiás, estão em dia com os
pagamentos dos Contratos de Rateio. Como sugestão os demais Entes Consorciados
devem integralizar os valores da cota de 2015, à partir de fevereiro de 2016, divididos em
4 (quatro) parcelas.

ITEM 3
Apresentação das Contas do exercício de 2015 e posterior Aprovação e publicação no
portal de transparência do site do CORSAP DF/GO e Protocolização no TCDF;
(Balanços anexo)
Solicitação de aprovação das contas do exercício de 2015. Como não houve orçamento
aprovado em 2015, as despesas ocorridas serão apropriadas e apresentadas para
aprovação no orçamento de 2016, como Despesas do Exercício Anterior. Dessa forma, os
relatórios apresentados, de acordo com a legislação aplicável, demonstram esta situação.
ITEM 4
Apresentação do Orçamento para o exercício de 2016 e posterior Aprovação e
Publicação no DODF e DOGO; (Orçamento e Minuta de Resolução anexo)
Para o funcionamento do CORSAP DF/GO, foi elaborada Minuta de Resolução que
aprovará o Orçamento do Exercício de 2016, distribuídos em recursos de pessoal, custeio
e de capital de acordo com a classificação orçamentária adotada pela Secretaria do
Tesouro Nacional.
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ITEM 5
Apresentação do Rateio para o exercício de 2016 e posterior Autorização e Publicação
no portal de transparência no site do CORSAP DF/GO;(rateio em anexo)
A elaboração do rateio para o exercício de 2016 levou em consideração a mesma
metodologia adotada nos exercícios anteriores, ou seja: é realizado pela terça parte para
o GDF, terça parte para o Governo do Estado de Goiás e a última terça parte dividida
entre os municípios levando em consideração a estimativa da população existente (IBGE).
A forma de divisão da terça parte destinada aos Municípios é obtida pela multiplicação de
um valor por habitante somado ao piso mínimo de participação. Foram atualizados os
dados constantes da planilha de rateio da seguinte forma, População por Município: foram
indicados de acordo a estimativa da população medida pelo IBGE (estimativa 2015), e
atualização da inflação no período pelo INPC (2 anos) que apontou uma correção de
18,21 %, dessa forma os valores da planilha de rateio para os Municípios ficaram em:
Valor fixo de R$ 4.000,00 para R$ 4.728,27 e valor por habitante de R$ 0,36 para R$0,43.
Sugerimos que os valores do Rateio de 2016 sejam divididos em 04 (quatro) parcelas à
partir de fevereiro de 2016.
ITEM 6 INFORMATIVO
Solicitação de autorização para orçar uma proposta de reestruturação do Estatuto do
CORSAPDF/GO e proposta de estruturação de cargos e salários;
O CORSAP DF/GO não possui quadro próprio e apenas um cargo comissionado. No
Estatuto não existem quadros técnicos tais como: áreas de orçamento, finanças,
contabilidade, pessoal, serviços gerais, informática, controladoria, portanto, para que o
CORSAP DF/GO possa ser estruturado e com isso cumprir com os seus objetivos e
finalidades constantes em seu Estatuto há a necessidade de aprovar uma estrutura
mínima para que se possa organizar e atender às demandas de pessoal e estrutural. Este
estudo será feito por profissional respeitado.
ITEM 7
Proposição para as cobranças dos Rateios a serem efetuadas através de repasse via
FPM/FPE ou Débito Automático após a autorização dos Entes Consorciados;
A finalidade é fazer um fluxo de caixa contínuo e dar uma sustentabilidade ao CORSAP
DF/GO, conforme Estatuto, evitando assim as inadimplências.
ITEM 8 INFORMATIVO
Solicitação junto aos Entes Consorciados de uma autorização para orçar uma proposta
de execução do Concurso Público de Pessoal do CORSAP DF/GO;
O CORSAP DF/GO não possui pessoal em seu quadro, mas em seu Estatuto existem 100
vagas para realização de Concurso Público, há a necessidade de levantamentos, a saber:
definição do perfil profissional, de cada cargo, do quantitativo ideal, de quantitativo de
pessoal e lotação necessária, das atribuições e levantamento de custos. É necessário a
contratação de empresa especializada em realização de concursos, ambientação e
treinamento para posterior aprovação na Assembleia de 30 de março de 2016, dentro dos
preceitos legais.
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ITEM 9
Solicitação de uma autorização junto aos Entes Consorciados para a elaboração do
Plano Regional de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos dos Entes Consorciados
que não o possuem;
Alguns Entes Consorciados ainda não possuem seus Planos de Gestão Integrada de
Resíduos Sólidos, que são de suma importância para nortear as suas ações de
Investimentos Públicos. Os Planos são peças exigidas pelos órgãos de fomento na
obtenção dos Recursos. Os Entes que não possuem o Plano de Drenagem, poderão
solicitar apoio do CORSAP para sua viabilização.
Planos sendo elaborados: Plano de Saneamento Básico da Região Integrada de
Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno-RIDE/DF – UNB- Ministério das Cidades;
Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Infraestrutura, Cidades e Assuntos
Metropolitanos do Governo do Estado de Goiás-SECIMA- UFG e o Plano Distrital de
Saneamento Básico – SINESP-ADASA.
ITEM 10 INFORMATIVO
Apresentação do Alimenta CORSAP DF/GO;
Apoio à segurança alimentar dos catadores de materiais recicláveis no encerramento dos
lixões da região do CORSAP DF/GO – RIDE. A região abrangida pelo CORSAP tem em
torno de 4,5 milhões de habitantes, que geram mais de 4,5 mil toneladas de resíduos
sólidos diariamente. O referido programa se constitui na coleta de frutas, legumes e
verduras – FLV – que seriam descartados pelos supermercados e com grande valor
nutricional servindo como alimento. Para tanto, a partir de sua coleta, os FLV são
encaminhados para uma central de preparo, onde passam por uma seleção e separação
em porções individuais diárias, conforme orientação de nutricionista responsável, essas
porções individuais correspondem à parcela diária mínima de FLV que deve ser
consumida por um adulto, segundo os dados da FAO.
O programa se baseia, inicialmente, em uma parceria com a ASBRA e as Iniciativas
Privadas (grandes geradores) para atender inicialmente o Lixão da Estrutural,
posteriormente será expandido aos demais Municípios Consorciados. A meta em Brasília
do Programa Alimenta CORSAP RIDE/DF, nos primeiros dois meses é fornecer uma
porção diária de FLV para um contingente de aproximadamente 2.000 catadores.
ITEM 11 INFORMATIVO
Necessidade urgente do desenvolvimento dos projetos dos Entes Consorciados para à
aplicação dos recursos alocados do Orçamento da União, do Orçamento do Distrito
Federal e do Estado de Goiás;
Em referência aos recursos pleiteados e informados na Assembleia Geral de Outubro de
2015 o CORSAP DF/GO conquistou junto ao Governo Federal e Estados Recursos para
Investimentos na RIDE DF/GO. Devemos ter projetos, por meio de parcerias ou com
recursos do CORSAP DF/GO onde atenderemos os entes Consorciados com a máxima
urgência na aplicação destes recursos. Consideramos ainda o fato de 2016 ser um ano
eleitoral, por isso reiteramos a urgência nestas ações.
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ITEM 12
Aprovação das datas das Assembleias Ordinárias, conforme Estatuto, dia 30 de março
de 2016 e 23 de novembro de 2016;
ITEM 13
- Posse dos Conselheiros do Conselho Regional de Manejo de Resíduos Sólidos e das
Águas Pluviais;
Será realizada dia 03 de fevereiro de 2016, às 16:30 hs, na sede do CORSAP DF/GO.

ITEM 14. Apreciação de eventuais moções de censuras;

ITEM 15. Outros assuntos:
Encontros técnicos mensais dos Entes consorciados.
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