
27ª Reunião Ordinária – CRH/DF 

CONSELHO DE RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL 

ATA DA 27ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

 

Aos t r i n t a  d i a s  do mês de m a i o  de dois mil e dezoito, às oito horas e trinta minutos, 

na sede da SEMA/DF, Brasília, DF, ocorreu a 27ª reunião ordinária do Conselho de Recursos 

Hídricos do Distrito Federal – CRH/DF, atendendo à convocação do seu presidente, o 

secretário de Estado de Meio Ambiente do Distrito Federal – SEMA/DF, sob a seguinte 

pauta: Item 1a) Apresentação sobre a cobrança de água no Paranaíba. Item 1b) Apresentação 

sobre a cobrança de água bruta do DF  - ADASA. Item 1c) Apresentação da curva hídrica no 

DF – ADASA. Item 1d) Apresentação do Grupo de Trabalho para elaborar estudo preliminar 

das Normas Gerais de Outorgas – SEMA-GT. Item 2 – Informes: 2a) CNRH – Conselho 

Nacional de Recursos Hídricos - mandato atual das Câmaras Técnica do CNRH vencerão em 

junho e julho de 2018. 2b) CBH – PARANAÍBA - Oficio Circular 031/2018-DlR “Visando 

garantir água em quantidade e qualidade para a bacia hidrográfica do rio Paranaíba, o Comitê 

solicita apoio ao Conselho de Recursos Hídricos por meio da aprovação de uma moção 

dirigida a Agência Nacional de Aguas manifestando apoio o pleito do CBH Paranaíba. Segue 

anexa Proposta de moção”. 2c) CBH - PARANAÍBA Oficio Circular 033/2018-DlR 

“Regulamentação do Repasse de 7,5 % da Compensação Financeira pela Utilização de 

Recursos Hídricos e Definição de custeio (15%) e investimento (92,5%). Solicitamos ao 

Conselho de Recursos Hídricos que também apresente estas demandas para discussão no 

âmbito do CNRH”. Fizeram-se presentes a Conselheira Maria Sílvia Rossi/SEMA, que 

presidiu a reunião, e os seguintes Conselheiros (as): MAC LEONARDO DA SILVA SOUTO 

(SEAGRI); JÉSSICA DOS REIS RIBEIRO/SINESP; RAFAEL MACHADO 

MELLO/ADASA e JOSÉ BRILHANTE NETO/CBH-PRETO. Participaram como 

convidados: Erica Yoshida de Freitas/ADASA e Gabriela Albuquerque Marmo de 

Oliveira/IBRAM. A presidente deu por aberta a reunião e observou que no momento da sua 

abertura havia apenas quatro conselheiros presentes. Pediu desculpas aos presentes e lembrou 

que o baixo quórum, talvez se justificasse na dificuldade de deslocamento resultante da greve 

dos caminhoneiros e da escassez de combustível no mercado e, dada a importância dos pontos 

de pauta a serem apreciados decidiu pelo encerramento da reunião e que a pauta fosse 

apresentada em reunião extraordinária a ser convocada pelo Presidente do Conselho. Não 

havendo mais considerações a Presidente agradeceu a todos pela compreensão e encerrou a 

reunião. A Ata será lida, aprovada e assinada pelos conselheiros presentes e, posteriormente, 

publicada no Diário Oficial do Distrito Federal. 

 

 


