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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL

Diretoria de Colegiados

 

ATA

 

CONSELHO DE RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL

CÂMARA TÉCNICA PERMANENTE DE ASSESSORAMENTO DO CRH/DF

MEMÓRIA - 15ª/2021 Reunião CTPA

Data: 01/09/2021

Pauta da reunião:

1 – Aprovação da Ata da 13ª Reunião da CTPA de 2021.

2 – Acompanhamento das a�vidades de competência da CTPA

3 – Discussão sobre a elaboração de uma Agenda Proposi�va para o CRH-DF.

4 – Informes.

Par�cipantes:

Raquel de Carvalho Brostel (ABES/DF), Mona Grimouth Bi�ar (SEMA/DF), Eduardo Cyrino de Oliveira Filho
(EMPRAPA), José Francisco Junior (UnB), Janaína Emanuelle Starling (IBRAM), Maria Consolación (CBH-
Paranaíba/DF), Marcos Maia (EMATER), Patrícia Valls (SEMA), Carlos Renan (CAESB) e Renata Mongin
(IBRAM). Par�ciparam como ouvinte: Ademar Soares (SEMA), Lais Costa (SEMA) e Ugo Andreazzi (SEMA),
responsável pela coordenação da reunião.

Reunião:

A Presidente cumprimentou a todos e deu por aberta a 15ª/2021 reunião da CTPA e procedeu com os
itens de pauta:

Item 1: – Aprovação da Ata da 13ª Reunião da CTPA de 2021.

A Presidente consultou a todos sobre contribuições para as atas. Não havendo manifestações, a
Presidente submeteu as Atas à votação, o que foi aprovada por todos.

Item 2: – Acompanhamento das a�vidades de competência da CTPA.

A Presidente mostrou um quadro sobre as a�vidades da CTPA. Disse que todas as a�vidades são
fundamentadas em resoluções que dão competência para a CTPA. Sobre o Progestão 2, informou que foi
enviada para a ADASA um o�cio, em 05/08/2021, pedindo as informações pendentes, mas não obteve
retorno da ins�tuição. O mesmo procedimento foi feito com os Prócomitês, onde foi enviado um o�cio
para a Adasa em 05/08/2021. O Plano de Capacitação foi discu�do em fevereiro para que em agosto se
apuraria o que já foi feito desse plano.

Sobre o Plano de Capacitação, a Patrícia/Sema informou que teve uma oficina em agosto/2021 com os
membros e com Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico – ANA para discu�r as ações do plano.
Disse que em meados de setembro/outubro já esteja pronta a prestação de contas.

A Mona/Sema comentou que teve uma reunião com a Cassia/Adasa e disse que ela iria marcar uma
reunião na CTPA para falar sobre os trabalhos do grupo do Plano de Capacitação.

A Presidente respondeu que vai ficar no aguardo a manifestação da Cássia/Adasa.

Seguindo o quadro, a Presidente falou sobre a Resolução de Enquadramento. Informou que mandou um
o�cio a Adasa, em 05/08/2021, pedindo informações atualizadas sobre o Sistema de Informação sobre
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Recursos Hídricos do Distrito Federal – SIRH, sobre os Planos de Recursos Hídricos das Bacias
Hidrográficas e os relatórios analí�cos anuais consolidados por ela.

Sobre o enquadramento, a Patrícia/Sema informou que um dos itens da Resolução nº 03/2019 cita que o
prazo para elaboração e aprovação dos Planos de Recursos Hídricos das Bacias do Distrito Federal, bem
como dos respec�vos programas de efe�vação do enquadramento, vai até dezembro de 2022. Disse que
tem que ser discu�do esse assunto na câmara técnica por causa das cobranças.

A Presidente respondeu que o processo relacionado à revisão do enquadramento precisa iniciar nos
comitês para depois levar para câmara técnica.

O José Francisco/UnB ressaltou que a câmara técnica será demandada sobre a revisão do
Enquadramento nos próximos meses e por isso deveria entrar na agenda da câmara com uma certa
urgência. Para facilitar a decisão sobre o assunto, sugeriu trazer uma apresentação para a câmara
técnica da Camila Aida Campos/UnB que traz uma discurssão sobre o Enquadramento dos Corpos de
Águas Superficiais do Distrito Federal.

A Patrícia/Sema disse que conforme a Resolução nº 03/2019 a CTPA está responsável pelo
acompanhamento dos comitês e por isso cabe fazer um o�cio perguntando aos comitês sobre a situação
da revisão do enquadramento.

A Presidente concordou sobre a apresentação da Camila.

A Maria/CBH disse que essa apresentação poderia ser como pauta da próxima reunião dos comitês.

O José Francisco/UnB disse que vai entrar em contato com o Ricardo Mino�/CBH para falar sobre a
apresentação.

A Presidente informou que enviará um o�cio aos comitês perguntando quais as ações que forma feitas
no sen�do de cumprimento da revisão do Enquadramento. Disse que a câmara vai se comprometer em
fazer uma reunião em conjunto com os CBHs.

Sobre o GT SIRH, que é um dos itens da Resolução do Enquadramento, a Presidente comentou que foi
feita uma reunião da CTPA em março/2021 onde se decidiu que iria ser elaborado um relatório final sobre
as discussões do grupo sobre qualidade da água. Nessa reunião foi discu�do também a con�nuidade do
GT em uma outra temá�ca que seria de integração de dados. Não tendo resposta sobre o relatório final e
nem a con�nuidade do GT pela Adasa, a Presidente enviou um o�cio solicitando um posicionamento
sobre os assuntos discu�dos.

O José Francisco/UnB propôs que fosse também enviado uma cópia desse o�cio para a presidência do
CRH, para o Secretário de Meio Ambiente e para a Casa Civil. No caso do GT SIRH, deveria passar a
presidência para outra ins�tuição em vez da Adasa. Manteria a Adasa como membro, mas colocaria
outro órgão para gerenciar o GT.

A Presidente sugeriu fazer uma nota técnica relatando a situação e encaminhar a presidência do CRH.

A Patrícia/Sema concordou em a CTPA encaminhar a presidência do CRH um o�cio relatando os
problemas com a Adasa e pedir que faça uma ar�culação do secretário com a Adasa.

Sobre as diretrizes de cobrança, a Presidente comentou que tem prazo para entregar a minuta de
resolução e por isso não poderia esperar as contribuições da Adasa na revisão das palavras do glossário.
Sugeriu encaminhar a minuta e desconsiderar o posicionamento da Adasa. Os conselheiros concordaram
com o encaminhamento da Presidente.

Sobre as diretrizes de outorga, a Presidente avisou que estava aguardando o relatório final elaborado
pela SEMA e que irá agendar a reunião com a Maria Sílvia.

Sobre a resposta do MPDFT sobre o Incra 8, a Presidente disse que não obteve mais no�cia e por isso vai
ficar no aguardo.

Item 3: – Discussão sobre a elaboração de uma Agenda Proposi�va para o CRH-DF.

A Presidente explicou que a Agenda Proposi�va seria alguns pontos de mais relevância para serem
abordados no âmbito do CRH, como exemplos: melhoria no sistema de gerenciamento dos recursos
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hídricos; pontos de convergência entre a legislação do meio ambiente e recursos hídricos; o que o GDF
está se preparando para as mudanças climá�cas; informação do sistema de abastecimento pós crise
hídrica; entre outros. Perguntou aos conselheiros o que eles acham sobre esse assunto.

A Maria/CBH sugeriu que fosse enviado uma pré-lista dos pontos aos conselheiros por e-mail para que
fosse analisado e oportunamente discu�do. 

A Presidente disse que vai distribuir os pontos mais relevantes para serem discu�dos entre os
conselheiros.

Item 4: – Informes.

A Maria/CBH informou que ocorreu um curso sobre o mapeamento comunitário das nascentes. Disse que
o segundo curso irá ocorrer em outubro/2021.

A Presidente informou que no mês de outubro ocorrerá o congresso da Abes onde será discu�do alguns
temas como saneamento, recursos hídricos, mudanças climá�cas e cidades inteligentes.

Encaminhamentos:

1 – A Presidente ficou de cobrar a revisão do enquadramento junto aos CBHs.

2 – A Presidente enviará o�cio sobre a apresentação do trabalho da Camila/UnB. Foi acordado para o dia
16/09 às 14h00 a apresentação da Camila/UnB.

3 – A Presidente disse que vai enviar um novo o�cio para a Adasa sobre os assuntos pendentes e não
sanados descritos nos o�cios enviados no dia 05/08/2021.

4 – A Presidente ficou de colocar na pauta da próxima reunião do CRH a mudança da coordenação do GT
do SIRH.

Esgotada a pauta a Presidente agradeceu a todos e declarou encerrada a reunião.

Dúvidas, favor contatar a DIRETORIA DE COLEGIADOS, pelo e-mail: conselho.crh@gmail.com

Brasília, 01 de setembro de 2021.

 

RAQUEL DE CARVALHO BROSTEL (ABES/DF)

Presidente da CTPA/CRH/DF
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