
CRH/DF faça ao Ibram/DF um pedido de fiscalização no Nova Colina, devido a
ampliação de moradia descontrolada. Aprovado por maioria sem abstenção. Prosseguindo
com o item 02 Informes: O Presidente solicitou que os conselheiros que quisessem
apresentar informes, que o fizesse pelo chat. O Presidente informou que, no dia 22 de
março, foi realizado pela SEMA-DF Webinar em que foi lançado o “Índice de
Sustentabilidade nas Bacias do Descoberto e Paranoá e na microbacia-alvo do
Descoberto" e que no, dia 25 de março, será realizado um segundo Webinar em
comemoração à semana da água, que apresentará ações da SEMA-DF relacionada à gestão
das águas no DF, abordando o tema de recuperação de áreas degradadas, utilização de
água estruturada na agricultura e implantação de Sistemas Agroflorestais mecanizados.
Maiores informações no site da SEMA. O Presidente passou a palavra para Raquel de
Carvalho Brostel/Abes, que falou sobre a última reunião de 2020, onde foi submetida uma
proposta de minuta de resolução que altera a resolução nº 3 de 2019, que trata do
enquadramento dos corpos de água superficiais do Distrito Federal. Naquela reunião ficou
em aberto algumas datas que não conseguiram ser negociadas no âmbito da
CTPA/CRH/DF e da ADASA, que pediu vista do processo e posteriormente a SEMA.
Disse ainda que gostaria que na próxima reunião fosse discutido novamente o tema. A
senhora Patrícia Valls e Silva/Adasa avisou que está com uma reunião extraordinária
prevista para o dia 14 de abril de 2021 e na pauta está prevendo tanto a apreciação do
relatório de auto avaliação do Progestão, quanto a apresentação dos relatórios dos pedidos
de vista do pessoal da ADASA e da SEMA. A conselheira Edna Aires/Seduh convidou os
presentes para uma sessão pública do “Encontros para Pensar Território”, que será neste
mesmo dia 24/03/2021, às 18h30min. A conselheira Consolaciòn/Fórum de ONGs,
comentou que, como é a semana das águas, fizeram e participaram de vários eventos como
Fórum das ONGs, desde a Câmara Legislativa até outros eventos com o projeto “Vida e
Água na ARIE da UnB” junto às Áreas de Relevante Interesse Social - ARIS. Nessas
áreas, as pessoas estão sem acesso a água limpa tão importante para o combate à
pandemia. Chamou a atenção para a inauguração no dia seguinte, de uma segunda casa em
que se trabalha com essas comunidades e gostaria de solicitar na próxima reunião, do dia
14 de abril de 2021, uns quinze minutos para apresentar esse projeto, o que está sendo
feito e também solicitar a CAESB que dê uma resposta, ou apresente estudos mais
consistente com relação a essas populações que estão sem acesso a água. O Presidente
falou que será incluído na próxima reunião. Exaurida a pauta e os informes, o Presidente
agradeceu a todos e declarou encerrada a reunião. DÁLIO RIBEIRO DE MENDONÇA
FILHO, Presidente da Reunião e Conselheiro Suplente da SEMA/DF.

ATA DA 43ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
Aos vinte e oito dias do mês de abril de dois mil e vinte às nove horas, ocorreu a 43ª
reunião extraordinária do Conselho de Recursos Hídricos do Distrito Federal –
CRH/DF/DF, realizada por vídeo conferência, atendendo à convocação do seu Presidente,
senhor DÁLIO RIBEIRO DE MENDONÇA FILHO (SEMA) que presidiu a reunião.
Estiveram presentes os Conselheiros EDNA AIRES (SEDUH), RENATA MACHADO
MONGIN (IBRAM), JOSÉ EDUARDO PEREIRA FILHO (SDE), LIGIA SILVA
VIVEIROS GURGEL (CAESB), MANOEL ALESSANDRO MACHADO DE ARAÚJO
(IBAMA), NATÁLIA CRISTINA CHAGAS MENDES TEIXEIRA (SRDF), ANTÔNIO
CARLOS DE ARAÚJO NAVARRO (FIBRA), OLÍVIA CAROLINA RIBEIRO KROHN
(FIBRA), JOSÉ FRANCISCO GONÇALVES JÚNIR (UnB), RAQUEL DE
CARVALHO BROSTEL (ABES), REGINA STELLA QUINTAS FITTIPALDI
(FÓRUM ONGs), MARIA CONSOLACIÓN UDRY (FÓRUM ONGs), LUIZ CARLOS
DOS SANTOS (CACI), GABRIEL MARTINS SALES FONTE (SODF), JANAÍNA
EMANUELLE MENDES STARLING (IBRAM), SERGIO KOIDE (UnB), ALDO
CÉSAR VIEIRA FERNANDES (SODF), BRUNO DE OLIVEIRA WATANABE (SDE),
LAURO DOS SANTOS CORREIA (CBH-Parnaíba) e RODOLFO SIQUEIRA BRITO
(CBH-Maranhão). Participaram como ouvintes: MARICLEIDE MAIA SAID/SEMA,
UGO ANDREAZZI (SEMA), AMANDA DE FREITAS MEIRELES (SEMA),
HAMILTON FAVILHA NETO (SEMA), MONA GRIMOUTH BITTAR (SEMA),
CARLO RENAN BRITES (CAESB), ELISA MEIRELES (SEMA) e EDGAR
FERREIRA DOS SANTOS (SEMA). Os demais não justificaram ausência. O Presidente
solicitou conferência do quórum e declarou aberta a 43ª Reunião Extraordinária do
CRH/DF. Cumprimentou a todos, agradeceu a presença dos Conselheiros e prosseguiu
com o item 1a da pauta: " Apreciação e deliberação da Ata 42ª Reunião Extraordinária".
Retirado de pauta por não ter sido concluída em tempo de envio aos Conselheiros. Sobre o
item 1b da pauta: " Apreciação da reanálise do Relatório de Autoavaliação 2020 do
Progestão, realizada pela Câmara Técnica Permanente de Assessoramento – CTPA –
Presidente CTPA ". O Presidente convidou a conselheira Raquel Brostel/ABES/DF para
informar os resultados desta reunião da CTPA/CRH/DF. A Conselheira disse que na 5ª
reunião da CTPA/2021, que foi realizado no dia 20 de abril, foi enviado para todos os
Conselheiros um relatório do posicionamento da CTPA/CRH/DF em relação à solicitação
feita pelo Pleno do na 42ª Reunião Extraordinária, que trata da reapreciação do Relatório
de Autoavaliação do Quadro de Metas do Progestão, considerando a proposta de alocação
de recursos financeiros. A conselheira fez uma síntese de como foi a solicitação do
CRH/DF. Na última reunião do CRH/DF, no dia 14 de abril, que teve como item de pauta
“Apresentação do Relatório de Autoavaliação 2021 - 2024 do Progestão”, foi deliberado
pelo retorno do Relatório de Autoavaliação do Progestão à CTPA/CRH/DF para ser
analisado em consonância com a proposta de alocação dos recursos financeiros, devendo a
CTPA/CRH/DF fazer análise integrada do Programa, abrangendo o quadro de metas em
consonância com a proposta de alocação dos recursos e retornar relatório para a reunião
do CRH/DF, agendada para o dia 28/04/2021. No dia 15 de abril, foi enviado um oficio a
Adasa solicitando que enviasse, a CTPA/CRH/DF, os documentos necessários para serem

apreciados na reunião. Foi solicitado a proposta de alocação de recursos financeiros para o Progestão
2021 – 2024, 2º Ciclo; demonstração da situação atual da alocação e do desembolso dos recursos
financeiros do Progestão - 1º Ciclo, cronograma de entrega de relatórios e demais compromissos
contratuais junto à ANA, relativos ao Progestão – 2º Ciclo que demandam análise da CTPA/CRH/DF e
aprovação pelo CRH/DF e por fim cronograma de entrega de relatórios e demais compromissos
necessários à certificação das metas contratuais do Procomitês, em atenção aos arts. 1º e 2º da Resolução
02/2020 do CRH/DF. Assim, a CTPA/CRH/DF já possuía prévio agendamento de reunião para a
terceira quarta-feira do mês de abril, dia 21/04/2021. Em virtude de a data ser feriado em Brasília, após a
deliberação em caráter de urgência do Pleno do CRH/DF, com demanda à CTPA/CRH/DF, a
Presidência da Câmara Técnica consultou seus conselheiros, via grupo WhatsApp, sobre a antecipação
da 5ª/2021 reunião da CTPA/CRH/DF para o dia 20/04/21 ou postergação para o dia 22/04/2021, para
análise dos documentos oriundos da Adasa, solicitados por meio do Oficio 05/2021, em atendimento à
deliberação do CRH/DF. A maioria dos membros da CTPA/CRH/DF optou pela antecipação da reunião
para o dia 20/04/2021, destacando-se que não houve manifestação de representantes da Adasa quanto à
preferência pela data. Na reunião ocorrida no dia 20 de abril a Adasa não enviou a documentação
solicitada e a representante suplente enviou e-mail informando que não participaria da reunião da
CTPA/CRH/DF, por já ter agenda confirmada anteriormente para este horário. A Adasa informou ainda
que não haveria representantes na reunião e que não houve tempo hábil para a preparação dos
documentos solicitados pela Presidente da CTPA/CRH/DF. No e-mail enviado, argumentou-se ainda
que o prazo de convocação não atendeu o disposto no art.13, § 1º e § 2º do Decreto nº 30.183/2009 que
trata do regimento interno do CRH/DF. Em face do exposto, a Conselheira informa que a reanálise do
Relatório ficou prejudicada, tendo em vista o não envio pela Adasa da documentação solicitada por meio
do Oficio 05/2021 da CTPA/CRH/DF. O Presidente comenta que o senhor José Sarney Filho, Presidente
do CRH/DF, entrou em contato com a Agência Nacional de Águas– ANA e decidiram estender o prazo
para que a Adasa encaminhe a documentação. Propõe aos conselheiros decidirem as datas para esse
prazo. Sugeriu que no dia 7 de maio a Adasa encaminhe a documentação que falta para a
CTPA/CRH/DF, no dia 12 de maio a CTPA/CRH/DF se reuniria para fazer a análise dos dados e no dia
19 de maio se apreciaria o relatório de autoavaliação já com a análise da CTPA/CRH/DF. O Conselheiro
Sergio Koide/UnB pede para analisar melhor essas datas no regimento para evitar discussões. A senhora
Maricleide Maia/Sema sugere esperar a resposta da Adasa para depois decidir sobre as datas. O
conselheiro Antônio Carlos Navarro/Fibra concorda com a sugestão de esperar a resposta da Adasa. A
conselheira Maria Consolación/Fórum das ONGs sugere fazer uma manifestação a diretoria e
presidência da Adasa sobre a importância das leis de recursos hídricos e do papel que ela desempenha e
que a falta do relatório gera um prejuízo para um processo em construção. Sobre o prazo, conclui que tem
que contar deste o primeiro pedido e não a partir dessa reunião, assim não teria problema com o prazo
regimental. O conselheiro Lauro dos Santos/CBH-Parnaíba é a favor da flexibilização do prazo para
resolver a situação. A conselheira Edna Aires/Seduh concorda com a conselheira Maria
Consolación/Fórum das ONGs. A conselheira Raquel Brostel/ABES/DF disse que a documentação que
a Adasa tem que enviar é simples e sugere que o prazo do envio dessa documentação á CTPA/CRH/DF
seria até o dia 3 de maio para fazer uma reunião no dia 12 de maio. O conselheiro Luiz Carlos/Caci
pergunta se pode deixar pré-agendado as reuniões. O conselheiro Antônio Carlos Navarro/Fibra acha que
o processo negocial é muito mais válido, traz mais resultado do que criar qualquer tipo de polêmica com
a Adasa. Diz que a Adasa tem um papel muito importante, que o trabalho dela é amplo, e não vê motivo
para qualquer tipo de repreensão instituição. O conselheiro Rodolfo Siqueira/CBH-diz que tentou uma
comunicação com a Adasa, desde fevereiro, mas não obteve retorno. Comenta que essa ausência gera
um problema porque organiza reuniões, os trabalhos ativos, mas na hora de trazer o apoio não tem
suporte da secretaria executiva. O conselheiro comenta que, o que está acontecendo com o Progestão, é
um reflexo dessa postura da Adasa. O conselheiro Sergio Koide/UnB concorda que os problemas têm
que ser resolvidos sempre com diálogos e conciliação mas vê a postura da Adasa ao contrário, sem tentar
a conciliação ou tentar resolver os problemas. Acha que tem que deixar registrada a não concordância do
CRH/DF com esse tipo de posição assumida pela Adasa. A conselheira Renata Mogin/Ibram sugere que
a Adasa entregue a documentação até o dia 7 de maio e a reunião para o dia 12 de maio. Depois de
encerrarem as manifestações, o Presidente submeteu à votação da proposta em que a Adasa terá que
enviar os documentos até o dia 7 de maio, a CTPA/CRH/DF se reunirá no dia 12 de maio e o CRH/DF
se reuniria no dia 19 de maio. Sem manifestação contrária, foi aprovada a proposta. O Presidente fala que
a Adasa será informada do novo prazo aprovada pela assembleia. O Presidente submete à votação do
CRH/DF, uma outra proposta feita pela conselheira Maria Consolación/Fórum das ONGs, de reiterar o
papel da Adasa dentro do sistema de gestão de recursos hídricos do DF e a relação que ela deve ter com o
CRH/DF. O conselheiro Gabriel Martins/SO se abstém do voto. Com uma abstenção e nenhum voto
contra, foi aprovada a proposta da conselheira. O Presidente prosseguiu com o item 1c da pauta: "
Reavaliação e apreciação da minuta de Resolução que aprova o Relatório de Autoavaliação 2020 do
Progestão – Secretaria Executiva”. Retirada da pauta devido as informações citadas anteriormente.
Seguiu com o item 2 da pauta: Informes. A conselheira Maria Consolación/Fórum das ONGs informa
que teve uma audiência pública do Ministério Público do DF - MPDFT com relação a grilagem que está
ocorrendo na Serrinha do Paranoá que é a principal zona produtora de água limpa que abastece uma parte
importante dentro do sistema urbano pela CAESB. Disse que foi nessa audiência, uma fiscalização
coordenada naquela área em um prazo de quinze dias. Propõe trazer na próxima reunião do conselho um
plano para cuidar dessa área. O conselheiro Rodolfo Siqueira/CBH-Maranhão agradeceu a fala da
conselheira e disse que é muito importante a proteção de águas para o abastecimento público. A senhora
Elisa Meireles/Sema informa que iniciou uma série de oficinas do Plano Nacional de Recursos Hídricos
– PNRH 2022 – 2040. Disse que a SEMA encaminhou para o Ministério do Desenvolvimento Regional
– MDR a lista dos titulares do CRH/DF porque tem uma quantidade de vagas máxima para participação
do DF. As oficinas são para Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e DF. Comenta que não viu alguns
conselheiros na divisão dos grupos e pergunta se eles receberam esse convite. A conselheira Edna
Aires/Seduh informa que está tendo sessões públicas virtuais do “Encontros para Pensar o Território” que
são oficinas do Plano Diretor de Ordenamento Territorial –PDOT e hoje vai apresentar “Participação
Social e Governança no DF”. Convida a todos a participarem e explica que é só entrar no site do PDOT e
se escrever. Exaurida a pauta e os informes, o Presidente agradeceu a todos e declarou encerrada a
reunião. DÁLIO RIBEIRO DE MENDONÇA FILHO. Conselheiro Suplente . Presidente da Reunião
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