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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL

Diretoria de Colegiados

 

ATA

MEMÓRIA - 5ª/2022 Reunião CTPA/CRH/DF

Data: 18/05/2022

 

Pauta da reunião:

1 – Apresentação da situação atual do Plano de Capacitação – Progestão

2 – Elaboração de documento com as propostas para uso dos recursos do Progestão – 2º ciclo.

3 – Avaliação de propostas para criação de grupos de trabalho em con�nuidade ao GT SIRH (conforme
encaminhamento da 2ª/2022 – Reunião da CTPA).

4 – Informes.

Par�cipantes:

Eduardo Cyrino de Oliveira Filho (EMPRAPA), Cassia Beusch (ADASA), Érica Freitas (ADASA), Janaína
Emanuelle Starling (IBRAM), José Francisco Junior (UnB), Gerson (ADASA), Marcos Maia (EMATER), Mona
Grimouth Bi�ar (SEMA), Raquel de Carvalho Brostel (ABES/DF), Renata Mongin (IBRAM),Thaiane Meira
(SEMA) e Webert Oliveira (IBRAM). Par�ciparam como ouvinte: Hiago Fareco (SEMA), Ugo Andreazzi
(SEMA) e Maricleide Maia (SEMA), responsável pela coordenação da reunião.

Reunião:

A Presidente cumprimentou a todos e deu por aberta a 05ª/2022 reunião da CTPA e procedeu com os
itens de pauta:

Item 1: Apresentação da situação atual do Plano de Capacitação – Progestão.

A Presidente passou a palavra para a Sra. Cássia/ADASA fazer uma explanação sobre a situação do plano
de capacitação do Progestão.

A Sra. Cássia explicou que o plano elabora e executa ações de capacitações dos profissionais que atuam
no sistema de recursos hídricos do DF. Apresentou o cer�ficado de metas 1.2 do Progestão com os
documentos que tem que ser entregues anualmente a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico
– ANA. Informou que esse processo de capacitação foi feito com base em uma metodologia da ANA onde
se mescla todas as variáveis do Progestão. Demonstrou o modelo de relatório anual enviado a ANA com
tabelas da meta de capacitação de cada ins�tuição. Essas tabelas contêm o órgão Estadual/Distrital,
nome do responsável pelo preenchimento e o balanço entre a quan�dade de ações planejadas e
executadas. Apresentou também uma lista de ins�tuições parceiras e um formulário de pesquisa do
curso de capacitação. Essa pesquisa faz parte do plano de capacitação do Progestão com o obje�vo de
realizar o levantamento dos cursos não gratuitos na área de recursos hídricos que são relevantes para a
capacitação dos técnicos. Encerrada a apresentação, comunicou que vai compar�lhar com a
CTPA/CRH/DF e os pontos focais, a programação anual de 2022 e os documentos que foram enviados a
ANA. Ressaltou a importância de es�pular um prazo para as contribuições do formulário de pesquisa do
curso de capacitação.

A Presidente agradeceu a apresentação da Sra. Cássia e abriu a palavra para os conselheiros decidirem o
dia para entrega das contribuições. Ficou acertado que até o dia 10 de junho de 2022 serão entregues as
contribuições e que nesse mesmo dia será realizada uma reunião para discu�r os pontos focais.  Sem
mais manifestações, passou para o próximo item de pauta.
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Item 2: Elaboração de documento com as propostas para uso dos recursos do Progestão – 2º ciclo.

A Presidente explicou que na úl�ma reunião da câmara ficou acertado a elaboração de um documento
síntese com as propostas das ins�tuições para o uso do recurso do Progestão. Comentou que a intenção
desse documento é informar ao CRH/DF de outras possibilidades para esse uso. Apresentou uma
planilha com os projetos propostos, sendo eles: a SEMA/DF com complementação da Base Hidrográfica
(incluindo reclassificação dos trechos de drenagem do DF, atualização das informações referentes às
Áreas de Preservação Permanentes - APPs e integração da Base Hidrográfica com o sistema de
outorgas); CRH/DF (CTPA) com a integração do Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos - SIRH e
Sistema Distrital de Informações Ambientais - SISDIA; EMATER e SEAGRI com revitalização dos canais de
irrigação; SEMA/DF e UnB/DF com quan�ficação da vazão ecológica e ambiental em sistemas ló�cos –
Parceria TWRA; e os CBHs com projeto de comunicação dos comitês de bacias e mapeamento de
nascentes em bacias crí�cas do DF. A planilha ainda apresentava a jus�fica�va do projeto, o valor total
de cada projeto e as variáveis relacionadas ao Progestão.

Sobre a integração do SIRH-SISDIA, a Presidente sugeriu colocar em outro estágio de execução porque
falta sinalizar o orçamento do projeto. Os conselheiros concordaram com a sugestão da Presidente.

Sobre o projeto de comunicação dos CBHs, a conselheira Érica/ADASA informou que os comitês já
possuem um plano de comunicação e que recebem recursos para essa área. Comentou que esse projeto
foge da proposta do Progestão porque existe o Procomitê para auxiliar os comitês.

O conselheiro Junior/UnB concordou com a conselheira de que esse projeto foge da proposta do
Progestão. Sugeriu destacar esse projeto informando que falta complementação.

A Presidente comentou que para sinte�zar esse projeto no documento terá que pedir mais informações e
detalhamento aos autores da proposta. Vai destacar no documento que falta complementação.

Encerrada as discussões, a Presidente irá fazer uma minuta do documento, colocar no grupo de
WhatsApp da CTPA/CRH, para eventuais contribuições, e encaminhar ao CRH/DF para ser analisado pelo
pleno. Passou para o próximo item de pauta.

Item 3: Avaliação de propostas para criação de grupos de trabalho em con�nuidade ao GT SIRH
(conforme encaminhamento da 2ª/2022 – Reunião da CTPA).

A Presidente comentou que vai con�nuar com a discussão do GT do SIRH. Lembrou que na 2ª reunião da
CTPA de 2022 foi aprovado o relatório complementar ao relatório final do GT SIRH/DF. Após a proposição
dos obje�vos gerais e prazos para execução, disse que tais propostas serão encaminhadas ao CRH/DF,
juntamente com os citados relatórios. Informou que foi proposto a criação de três grupos com os
seguintes temas: monitoramento de agrotóxicos e fitossanitários; integração da CAESB, SIRH e SISDIA; e
questões associadas à qualidade da água. Esses temas serão complementares ao sistema de informação
dos recursos hídricos. Apresentou os obje�vos gerais de cada tema para ser discu�do na reunião.

O conselheiro Eduardo/EMBRAPA sugeriu a re�rada da palavra “fitossanitários” no tema monitoramento
de agrotóxicos e fitossanitários por não ser um termo de legislação. Discu�do o assunto entre os
conselheiros, ficou acertado a re�rada da palavra.

O conselheiro também sugeriu que os temas sobre monitoramento de agrotóxicos e monitoramento e
qualidade da água no DF fossem um tema único por estarem relacionados.

A Presidente respondeu que os temas são dis�ntos, uma vez que o tema de qualidade de água é mais
amplo, e que podem ser discu�dos separadamente e oportunamente reunidos.

O conselheiro Junior/UnB expressou que a temporalidade e as variáveis são diferentes e por isso podem
ser trabalhados separadamente. Ressaltou que o tratamento diferenciado nos dois temas poderia
melhorar a discussão e a elaboração de propostas. 

A conselheira Renata/IBRAM concordou em deixar separados os assuntos pois existem parâmetros e
custos dis�ntos em cada tema.

Sem mais manifestações e finalizada as propostas do GT, a Presidente irá elaborar um documento que
será encaminhado ao CRH/DF.
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Item 4: Informes.

A Presidente sugeriu aos conselheiros que a próxima reunião da CTPA/DF seja feita no dia 08 de junho de
2022. Sugestão aprovadas por todos.

Encaminhamentos:

1 – A Presidente irá elaborar um documento com as propostas para uso dos recursos do Progestão – 2º
ciclo para ser encaminhada ao CRH/DF.

2 – A Presidente irá elaborar uma minuta com as propostas de criação de grupos de trabalho em
con�nuidade ao GT SIRH.

3 – A conselheira Mona Grimouth Bi�ar/SEMA irá verificar a questão da cer�ficação do CRH/DF junto
com a Sra. Maricleide Maia.

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, 18 de maio de 2022.

 

RAQUEL DE CARVALHO BROSTEL (ABES/DF)

Presidente da CTPA/CRH/DF
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