
 
 

 

PAUTA DA 4ª REUNIÃO PÚBLICA ORDINÁRIA DA DIRETORIA 

COLEGIADA DE 2018 – 497ª REUNIÃO GERAL 
 

 

DATA: 19/02/2018 

LOCAL: Auditório - Edifício Sede da ADASA, no SAIN, Estação Rodoferroviária de Brasília, 

Sobreloja, Ala Norte - Brasília/DF. 

INÍCIO: 09h30. 
 

Caso haja interesse de algum Superintendente/Chefes em reunir-se com a Diretoria antes da 

Reunião, favor agendar com a Secretaria Geral. 

 

RITO 

a. Início – Diretor Presidente verifica quórum e abre a reunião; 

b. Aprovação da ata da reunião anterior; 

c. Chamamento dos assuntos pela Secretaria Geral; 

d. Leitura do relatório pelo Relator; 

e. Apresentação Técnica por parte das Superintendências/Serviços (se houver); 

f. Sustentação oral – público externo (se houver); 

g. Pronunciamento do Ouvidor; 

h. Pronunciamento do Serviço Jurídico; 

i. Leitura do voto do Relator; 

j. Debate entre os Diretores; 

k. Apuração dos votos em ordem inversa de antiguidade (Dr. Jorge Werneck Lima, Dr. José Walter 

e Dr. Israel); 

l. Pedido de vistas ou Retirar o Processo de Pauta (até antes da proclamação do resultado da votação);  

Proclamação do resultado. 
 

RELAÇÃO DOS ASSUNTOS DOS AGENTES DO SETOR DE ÁGUAS, ENERGIA E 

SANEAMENTO BÁSICO - (pública) 

 

1. Processo SEI nº 0197-00000004/2018 - Recurso de Revisão interposto pelo usuário 

Marcelo Bertulucci, em face a decisão proferida, em última instância, pela Companhia de 

Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB, em manter a aplicação de penalidade, 

conforme estabelecido pela Resolução ADASA nº 03, de 13 de abril de 2012, referente ao Processo 

CAESB nº 092.005.527/2017, que versa sobre irregularidades na caixa de inspeção, na caixa de 

gordura e no sistema separador de areia e óleo.  

Área Responsável: SAE. 

Relator: Diretor José Walter Vazquez Filho. 

 

2. Processo SEI nº 197-000.907/2017 - Recurso Administrativo interposto pelo Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília – IFB, em face da aplicação de penalidade 

de multa, pela Superintendência de Recursos Hídricos – SRH, em razão de perfuração de poço sem 

a devida outorga prévia. 

Área Responsável: SRH 

Relator: Diretor Jorge Werneck Lima. 

 

3. Processo SEI nº 197-000147/2014 - Proposta de realização de Audiência Pública cujo 

objeto é obter subsídios e informações adicionais referente a minuta de resolução que estabelece os 

valores de referência para outorga de uso de recursos hídricos, a serem considerados quando da 



 
 

 

análise dos processos de requerimento de outorga em corpos de água de domínio do Distrito 

Federal. 

Área Responsável: SRH. 

Relator: Diretor José Walter Vazquez Filho. 

 

4. Processo SEI nº 00197-001433/2017 - Homologação do certame referente ao Pregão 

Eletrônico nº 16/2017, que versa sobre a contratação de empresa especializada para prestação de 

serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva de 02 (dois) elevadores, marca Orona, 

instalados no Edifício-sede da ADASA, incluindo o fornecimento e instalação de peças, insumos e 

componentes necessários ao seu perfeito funcionamento e à segurança de seus usuários, sem 

dedicação exclusiva de mão-de-obra, tendo em vista a adjudicação do seu objeto, pela pregoeira, em 

favor da empresa, Elevadores Villarta Ltda., CNPJ nº 54.222.401/0001-15. 
Responsável: Pregoeira. 

Relator: Diretor Israel Pinheiro Torres. 


