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Reunião Revitalização do Ribeirão Sobradinho 1 
ATA DE REUNIÃO  2 

Data: 07 de fevereiro de 2014 3 
Horário: 14h30 4 
Local: Casa do Ribeirão, Sobradinho – DF. 5 

PARTICIPANTES:  6 
ADASA – Cássia Helena Van Den Beusch (cassia.beusch@adasa.df.gov.br) 7 

ADASA – Camila Aída Campos (camila.campos@adasa.df.gov.br) 8 

ADASA – Carlos Eduardo do N. Oliveira (carlos.oliveira@adasa.df.gov.br) 9 

ADASA – Fabiana Fernandes X. de Lima (fabiana.xavier@adasa.df.gov.br) 10 

ADASA – João Pedro F. Melo (joao.melo@adasa.df.gov.br) 11 

ADASA – Miguel de Freitas Sartori (miguel.sartori@adasa.df.gov.br) 12 

ADASA – Rafael Machado Mello (rafael.mello@adasa.df.gov.br) 13 

Administração Regional de Sobradinho – Claudio Odilon C. Silva (claudioodilon@uol.com.br) 14 

Administração Regional de Sobradinho – Wilma P. Rodrigues (wilma.mwa@gmail.com) 15 

Adesbra – Paulo César Araújo (paulocesaraujo@gmail.com) 16 

AGEFIS – Maria Aparecida Albuquerque (agefis.maria@gmail.com) 17 

CAESB – Norma Dixo (normadixo@caesb.df.gov.br) 18 

CAESB – Ligia S. Viveiros Gurgel (ligiaviveiros@caesb.df.gov.br) 19 

FUNATURA – Fernando Lima (f.lima1958@gmail.com) 20 

FUNATURA – Miguel M. V. Bran (miguelflorestal@gmail.com) 21 

IBRAM – Raimundo P. Barbosa (Raimundo.pbarbosa@gmail.com) 22 

IBRAM – Renata Mongin (Renata.gemon.ibram@gmail.com) 23 

TERRACAP – Henrique Vaz de Oliveira (henrique.oliveira@terracap.df.gov.br) 24 

OBJETIVOS: 25 

 Assinatura da lista de presença;  26 

 Apresentação da Planilha de Ações; 27 
 Definição das instituições participantes e suas respectivas contribuições; 28 

 Indicação dos representantes de cada órgão. 29 

DESENVOLVIMENTO: 30 

Item 1 – A reunião iniciou-se com as boas vindas a todos os presentes. O Sr. Rafael iniciou 31 

falando sobre a importância de cumprir as três etapas que consistem na montagem de uma matriz, 32 

identificação de ações atuais da ADASA e planejamento de ações futuras. Item 2 – O Sr. João 33 

Pedro apresentou a Planilha de Ações a qual havia sido enviada previamente às instituições para 34 

que pudessem se manifestar sobre as ações com as quais poderiam contribuir considerando as 35 

competências e expertise de cada instituição. Trata-se da responsabilidade e comprometimento de 36 

uma instituição com uma determinada ação. Item 3 – A Sra. Maria Aparecida informou sobre as 37 

ações pretéritas da AGEFIS em áreas próximas ao Ribeirão. Disse que já foram expedidas ações 38 

demolitórias, mas que só apenas isso não resolve a situação. Lembrou que é necessário encontrar 39 

uma alternativa social para as famílias que vivem em locais irregulares. Item 4 – A Sra. Camila 40 

informou que é do interesse da ADASA contratar uma empresa para fazer um diagnóstico 41 

identificando pontos que apresentam irregularidades como lançamento de efluentes, captação de 42 

água, depósito de lixo e ocupações indevidas. A contratação desse serviço já está prevista em 43 

orçamento da ADASA para 2014. Item 5 – O Sr. Rafael acrescentou ainda que o detalhamento do 44 

projeto incluirá também os custos para as ações da matriz proposta no Projeto. Item 6 – O Sr. 45 

Fernando Lima informou que a FUNATURA tem o maior interesse em poder ajudar nesse 46 

diagnóstico já que a identificação de áreas com maior susceptibilidade aos riscos ambientais é 47 
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primordial para que se concretize a preservação com foco na revegetação. Item 7 – O Sr. Paulo 48 

César sugeriu que algumas ações sejam participativas, ou seja, tenham o envolvimento da 49 

comunidade local. Item 8 – A Sra. Renata falou sobre recursos financeiros. Segundo ela o 50 

IBRAM poderá destinar verbas de compensação florestal para financiar ações diretamente ligadas 51 

à melhoria da qualidade ambiental da bacia do ribeirão Sobradinho. Item 9 – A Sra. Maria 52 

Aparecida informou que existem questões fundiárias indefinidas em terras situadas no interior do 53 

Parque Ecológico de Sobradinho, inclusive há a possibilidade de reintegração de posse em alguns 54 

casos. Item 10 – A Sra. Ligia (CAESB) falou sobre a ampliação da ETE Sobradinho. Disse ter 55 

uma apresentação atualizada sobre esse assunto e que poderia disponibilizá-la ao grupo. Informou 56 

que a outorga está prestes a ser concedida uma vez que a CAESB já enviou à ADASA as 57 

complementações que foram solicitadas. Item 11 – O Sr. Rafael aproveitou para dizer que a ETE 58 

de Sobradinho será a primeira a ser outorgada e que já existe parecer favorável da área técnica.  59 

Item 12 – Os representantes da Administração regional de Sobradinho disseram que podem 60 

colaborar na divulgação do cadastro de usuários do Ribeirão. Tal cadastro será uma ferramenta 61 

essencial na identificação das demandas da bacia. Item 13 – Foi solicitado à ADASA o envio de 62 

Ofício a várias instituições que poderão compor a matriz de parcerias do Projeto Ribeirão 63 

Sobradinho. Concretamente, citou-se que o D.E.R. poderia colaborar na confecção de placas de 64 

identificação dos Parques para que a comunidade possa situá-los e protegê-los. Item 14 - O Sr. 65 

Paulo César comentou a importância de redigir um Protocolo de Intenções a ser assinado pelas 66 

entidades participantes do projeto a fim de ser a origem de um verdadeiro pacto das instituições 67 

pela vida do ribeirão Sobradinho. Item 15 – Por fim, o Sr. Rafael agradeceu a todos e deu por 68 

encerrada a reunião. Item 16 – Para constar, eu, João Pedro Fernandes Melo, com a colaboração 69 

de Carlos Eduardo do Nascimento Oliveira lavrei a presente ata para apreciação e aprovação. 70 

 71 

RAFAEL MACHADO MELLO  72 

Superintendente de Recursos Hídricos - SRH - ADASA 73 


