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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Conselho de Saneamento Básico do Distrito Federal

 

ATA

Aos vinte e quatro dias do mês de setembro de dois mil e vinte, às 14h30min, mediante videoconferência
por meio do programa Cisco Webex Mee�ng, realizou-se a 11ª Reunião Ordinária do Conselho de
Saneamento Básico do Distrito Federal – CONSAB/DF, com a presença: da Presidente Suplente do Conselho e
Secretária-Execu�va da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal – SODF, JANAÍNA
DE OLIVEIRA CHAGAS, da Secretaria-Execu�va do Conselho, ALDO CÉSAR VIEIRA FERNANDES – SODF, JÉSSICA
DOS REIS RIBEIRO – SODF e CAROLINE NUNES DE NORONHA - SODF, e dos membros do Conselho: ELISA
MARIA LIMA MEIRELLES – SEMA; MONA GRIMOUTH BITTAR – SEMA; EDNA AIRES – SEDUH; FABIO DE
ALENCAR MACHADO – SEEC; ANDERSON DE MORAIS LEOCÁDIO – SES; LARA LINE PEREIRA DE SOUZA –
SEAGRI; LETÍCIA PASTOR MARTINEZ – SEAGRI; CHRISTINNE PEREIRA BRASIL SIQUEIRA – IBRAM; RAFAEL
MELLO – ADASA; MARCOS HELANO F. MONTENEGRO – ADASA; ALINE BATISTA DE OLIVEIRA SOARES – CAESB;
LUIZA CARNEIRO BRASIL – CAESB; SÉRGIO ANTUNES LEMOS – NOVACAP; GUILHERME DE ALMEIDA – SLU;
JOSÉ PIRES DO PRADO – CORSAP; CARLOS HENRIQUE DUTRA CARDOSO – SINDICONDOMÍNIO; CARLOS
EDUARDO MIRANDA – FIBRA; ATHAYDE PASSOS DA HORA – FECOMERCIO; JOÃO MARCOS PAES DE ALMEIDA
– ABES/DF; ANA SZERVINSK BERNARDES – CREA/DF; CRISTINA CÉLIA SILVEIRA BRANDÃO – UNB; LIZA MARIA
SOUZA DE ANDRADE - IAB/DF; DANIEL SANT'ANA - IAB/DF; ANTÔNIO COSTA LIMA JUNIOR – AESBE;
DIÓGENES FARIA DE CARVALHO – BRASILCON; RODOLFO RODRIGUES DE MOURA – AMAAC; e dos
convidados: MAC LEONARDO SOUTO – SEAGRI; CLAUDIA GOMES – SEAGRI; DIANA VERONEZ – NOVACAP;
LARISSA LIMA – CODEPLAN; GILDEMAR CRISPIM – CRBIO; HERMES JANNUZZI – FAPE/DF; LIANE MOURA –
ABES/DF; MARIA DO CARMO – ABES/DF; MESSIVAL MENDES – CAESB; PATRICIA CACERES – ADASA; ROSSANA
DE CASTRO- ADASA; JULIANA ZANCUL – FUNASA; LUIZ AUGUSTO MOCHEL – FUNASA; ALFREDO MACHADO –
FUNASA; CAROLINA MENEZES – FUNASA; TEREZA ALCANTARA – FUNASA; ROBERO LIMA – FUNASA; ROSILDA
SILVA – FUNASA e DINÁ MARIA GUIMARÃES – FUNASA. Jus�ficou a ausência de par�cipação na reunião:
SÉRGIO ANTÔNIO GONÇALVES – ABES/DF.  A pauta da reunião contemplou os seguintes itens: 1. Aprovação
da Ata da 2ª Reunião Extraordinária do CONSAB/DF realizada em 20 de agosto de 2020; 2. Apresentação do
Relatório de A�vidades da Câmara Temá�ca de Saneamento em áreas rurais do Distrito Federal;
2.1. Recomendação de elaboração do Programa de Saneamento Básico Rural do Distrito Federal-PROSAR/DF;
2.2.  Aprovação de Plano de A�vidades visando novos obje�vos de atuação da Câmara Temá�ca
de Saneamento Rural; 3. Apresentação da proposta de Experiência-Piloto para implantação do Programa
Saneamento Brasil Rural - PSBR; e 4. Informes. Janaína Chagas, presidente suplente do Conselho, iniciou a
reunião se apresentando e informando estar representando o presidente do Conselho Luciano Carvalho. Em
seguida, realizou a leitura dos itens de pauta previstos, dando início à reunião apresentando a Ata da 2ª
Reunião Extraordinária do CONSAB/DF realizada em 20 de agosto de 2020. A Presidente informou que o
representante João Marcos – ABES/DF realizou considerações prévias à reunião, não sendo alterado o mérito
do conteúdo. Marcos Montenegro – ADASA informou que está de acordo com a referida ata apresentada,
mas ques�onou sobre o Relatório de A�vidades do Grupo de Trabalho apresentado na 2ª Reunião
Extraordinária, que apesar de constar sua sugestão em ata quanto à cláusula das competências da NOVACAP
e CAESB, não consta no Relatório de A�vidades disponibilizado para assinatura dos membros. Aldo
Fernandes – SODF informou ao Marcos Montenegro – ADASA que seria conferido o texto e posteriormente o
Conselho entraria em contato.  A presidente do Conselho ques�onou se exis�a mais alguma consideração
dos demais representantes, e inexis�ndo novas alterações ou manifestações contrárias, a ata foi aprovada
por unanimidade após votação sem voto nominal. Em seguida, a presidente do Conselho, passou a palavra
para Aldo Fernandes, representante da SODF e da Secretaria-Execu�va do Conselho, para conduzir a reunião.
Aldo Fernandes informou que a FUNASA solicitou inversão de pauta para que pudesse realizar a
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apresentação no início da reunião. Neste sen�do, inexis�ndo manifestação contrária para a inversão de
pauta, Aldo Fernandes - SODF prosseguiu com o item 3 da pauta, convidando o Diretor do Departamento de
Engenharia de Saúde Pública da FUNASA, Roberto Bentes, e a Juliana Zancul da equipe técnica da
Coordenação da Gestão do Programa Saneamento Brasil Rural da FUNASA para apresentarem sobre
proposta de Experiência-Piloto para implantação do Programa Saneamento Brasil Rural – PSBR. A convidada
Juliana Zancul – FUNASA destacou em sua apresentação que o Programa Saneamento Brasil Rural – PSBR
busca universalizar o acesso ao saneamento básico em áreas rurais, estabelecendo diretrizes e estratégias
que garantam equidade, integralidade, intersetorialidade, sustentabilidade dos serviços, par�cipação e
controle social, por meio da ar�culação com diversos órgãos federais, estaduais e municipais, além de
ins�tuições da sociedade organizada. Neste sen�do, a Proposta de Experiência-Piloto de implementação do
PSBR tem por obje�vo realizar um ensaio de implementação do PSBR, a par�r de ações e ar�culações
ins�tucionais, intergovernamentais e intersetoriais, e da implantação de soluções estruturais e estruturantes
de saneamento básico em localidades rurais, em conformidade com as diretrizes e estratégias do Programa.
Juliana Zancul – FUNASA apresentou ainda os cincos obje�vos específicos da Proposta de Experiência-Piloto,
sendo elas: 1. Estruturar e validar etapas e procedimentos para implementação do PSBR; 2. Definir
estratégias de ar�culação internas e externas à Funasa; 3. Qualificar recursos humanos; 4. Propor e realizar
ações no âmbito dos três eixos estratégicos: Tecnologia, Gestão dos Serviços e Educação e Par�cipação
Social; e 5. Iden�ficar oportunidades e riscos e possíveis medidas para potencialização e mi�gação. Juliana
Zancul – FUNASA informou que a atuação ar�culada em saneamento rural, capacidades técnicas e de gestão
aprimoradas para atuação no âmbito rural e melhoria das condições de saúde e vida das populações
atendidas podem ser destacados como os resultados esperados com a implementação da proposta. A
Proposta é dividia em duas Fases, conforme explanação da Juliana Zancul – FUNASA. Fase I – Distrito Federal:
Considerando o atual contexto da pandemia de Covid-19, buscando o�mizar recursos e facilitar o
envolvimento da equipe da Presidência da Funasa, propõe-se que a experiência seja realizada em localidade
rural no Distrito Federal, a ser iden�ficada juntamente com representantes do governo distrital. Fase II –
Outros Estados: Será analisada a viabilidade e o interesse em ampliar o escopo, a par�r do envolvimento de
atores estaduais, municipais e Superintendências da Funasa buscando abranger a diversidade do rural
brasileiro. O Diretor do Departamento de Engenharia de Saúde Pública da FUNASA, Roberto Bentes, em
complemento à apresentação da Juliana Zancul – FUNASA, apresentou dados preliminares levantados nos
Núcleos Rurais Taquara - Planal�na/DF, Quintas do Maranhão - Planal�na/DF, Pequeno Wilian - Planal�na/DF
e Morada dos pássaros - Brazlândia. Tais Núcleos Rurais foram sugestões feitas pelos membros da Câmara
Temá�ca de Saneamento Rural do CONSAB/DF, e após visitas técnicas a serem realizadas pela FUNASA, a
referida Câmara Temá�ca realizará novas reuniões para avaliar as informações levantadas in loco para
analisar qual núcleo rural poderá se enquadrar para receber a proposta de Experiência-Piloto
para implantação do Programa Saneamento Brasil Rural – PSBR. Aldo Fernandes – SODF agradeceu a
apresentação realizada pelos convidados da FUNASA e passou a palavra para Lara Line, representante da
SEAGRI e coordenadora da Câmara Temá�ca para apresentar sobre a Minuta de Recomendação para
elaboração do Programa de Saneamento Básico Rural do Distrito Federal-PROSAR/DF e proposta de Plano de
A�vidades visando novos obje�vos de atuação da Câmara Temá�ca de Saneamento Rural. Lara Line – SEAGRI
destacou que desde o início da atuação da referida CT, foram construídas propostas iniciais para composição
das diretrizes gerais e estratégias prioritárias, por meio de uma Recomendação. Segundo Lara Line – SEAGRI,
a Recomendação proposta traz considerações sobre as norma�vas federais e distritais relacionadas ao
saneamento básico e ao saneamento básico rural; apresenta inicialmente o que considera como princípios
para o saneamento rural no Distrito Federal e agrupa os assuntos em cinco categorias, sendo elas: Estudo
para realização do PROSAR/DF; Formulação do PROSAR/DF; Ações emergenciais e prioritárias de
saneamento básico rural; Atendimento de ações de manejo de resíduos sólidos e de águas pluviais; e
assuntos gerais. Quanto à proposta de con�nuidade das a�vidades da Câmara Temá�ca, Lara Line – SEAGRI
destaca as seguintes a�vidades: 1. Apoio na elaboração de Termo de Referência para contratação de
consultoria especializada para diagnós�co da área rural do DF (saneamento rural); 2. Acompanhamento das
a�vidades da consultoria; 3.  Elaboração de Termo de Referência para a elaboração do PROSAR/DF; 4.
Definição de estratégias para captação de recursos para implementação do PROSAR/DF (ar�culação,
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proposição de norma�vas pelas en�dades-membro competentes, etc); 5. Definição de estratégias para
fomentar a execução das a�vidades de educação sanitária e ambiental voltadas ao saneamento básico nas
áreas rurais (ar�culação, proposição de norma�vas pelas en�dades-membro competentes, etc) e 6.
Proposição da realização de estudo de viabilidade técnica e econômica para a cons�tuição de um Fundo para
a universalização dos serviços de saneamento em áreas rurais, dentre outras a�vidades afins. Lara Line –
SEAGRI finalizou a apresentação destacando que desde o início das trata�vas realizadas em 2019, foi
iden�ficada a necessidade de levantamento das condições da área rural do DF para ações de saneamento
por meio de contratação de consultoria especializada. Neste sen�do, o Conselho realizou consulta à ADASA
sugerindo a avaliação de contratação de consultoria para diagnós�co da área rural, e desde então, a Agência
Reguladora vem realizando trata�vas junto à Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a
Cultura - UNESCO e ao Banco de Desenvolvimento de Américas La�na - CAF. Aldo Fernandes – SODF
agradeceu a apresentação realizada pela representante da SEAGRI, Lara Line, e passou a palavra aos
membros do Conselho para considerações. Diana Veronez – NOVACAP sugeriu que no item 24 do Relatório
de A�vidades da Câmara Temá�ca que “recomenda à Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil –
NOVACAP a realização de mapeamento das áreas rurais com caracterís�cas urbanas com prioridade para
proposição de manejo de águas pluviais e orientação do manejo das demais áreas, seguindo os manuais de
drenagem e manejo de águas pluviais da ADASA, com adoção, sempre que possível, de tecnologias que
permitam o aproveitamento das águas para fins menos nobres, irrigação e promoção de infiltração no solo”,
fosse incluído no referido item, a inclusão da SEDUH, responsável pela classificação das áreas que possuem
caracterís�cas urbanas. Cris�na Brandão – UnB e Edna Aires – SEDUH, em resposta à sugestão feita pela
Diana Veronez – NOVACAP, esclareceram que o item 24 sugere que a NOVACAP aponte apenas as áreas
rurais com caracterís�cas urbanas com necessidade de implementação da infraestrutura de drenagem e
manejo de águas pluviais, não sendo desta forma, o levantamento de áreas rurais com caracterís�cas
urbanas, visto que este levantamento, já foi realizado pela SEDUH. Rafael Melo, representante da ADASA
informou que devido ao enfrentamento da pandemia em virtude da doença causada pelo Novo Coronavírus
(COVID-19), a tenta�va de contratação de consultoria por meio de recursos junto ao CAF não será possível.
Neste sen�do, a Superintendência de Abastecimento de Água e Esgoto – SAE está retomando com a ideia
inicial de contratação de consultoria por meio de parceria junto à UNESCO. Aldo Fernandes – SODF informou
que a Câmara Temá�ca encontra-se à disposição para apoiar a ADASA na elaboração do Termo de Referência
para a contratação de consultoria. Aldo Fernandes – SODF ques�onou se existe alguma manifestação
contrária para a aprovação do Relatório da Câmara Temá�ca, bem como da con�nuidade dos novos
trabalhoso pelos membros. Inexis�ndo manifestação contrária, consideraram-se os trabalhos realizados pela
Câmara e a con�nuidade da mesma, aprovadas. Aldo Fernandes – SODF prosseguiu com o item 4 da pauta,
referente aos Informes, destacando que a próxima reunião do Conselho, 12ª Reunião Ordinária, será
realizada em outubro com a pauta sobre Regularização Fundiária, especialmente em ARIS – Áreas
de Regularização de Interesse Social, em atendimento ao pedido da Cris�na Brandão (UnB) na úl�ma
reunião. Aldo Fernandes – SODF informou ainda que após análise pela Secretaria-Execu�va do Conselho,
quanto ao pedido de criação de grupo de whatsapp pela representante Ana Szervinsk - CREA/DF, considera-
se inviável gerenciamento do grupo. Aldo explicou que o fluxo de mensagens instantâneas pelo WhatsApp
pode ser grande visto que são 72 membros no Conselho, fora os par�cipantes das Câmaras Temá�cas e
Grupos de Trabalho. Assim, os assuntos importantes referentes às Reuniões podem se perder. Desta forma, o
e-mail ins�tucional do CONSAB/DF pode ser considerado a melhor forma de centralização da comunicação,
sendo o WhatsApp funcional u�lizado como uma ferramenta apenas de divulgação de eventos relacionados
à Saneamento Básico, datas das reuniões do Conselho, confirmação de par�cipação e link para as reuniões
por videoconferência, de forma a não sobrecarregar a memória do aplica�vo no celular das pessoas. Neste
sen�do, Aldo Fernandes – SODF pediu ainda que aos membros adicionem em sua lista de contatos o número
do WhatsApp funcional que encaminha as divulgações do CONSAB para que as mensagens enviadas pela
lista de transmissão cheguem à todos sem erros. Inexis�ndo novas considerações pelos membros, Aldo
Fernandes – SODF encerrou a 11ª Reunião Ordinária.
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JANAÍNA DE OLIVEIRA CHAGAS
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ALDO CÉSAR FERNANDES

Secretaria Execu�va

CONSAB/DF

JÉSSICA DOS REIS RIBEIRO

Secretaria Execu�va

Relatora - CONSAB/DF

Documento assinado eletronicamente por JÉSSICA DOS REIS RIBEIRO DO NASCIMENTO -
Matr.0273551-2, Secretário(a)-Execu�vo(a) do Conselho de Saneamento Básico do Distrito
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2015.
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