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RESULTADO FINAL
Entidades credenciadas

Em referência à Portaria nº 100/2017 - SINESP que dispõe sobre o processo de
credenciamento e eleição dos membros para o Conselho de Saneamento Básico do Distrito
Federal – CONSAB e a Portaria nº 115/2017 – SINESP que prorroga o prazo das inscrições para
credenciamento e consequentemente altera o cronograma das demais ações, a Comissão de
Credenciamento e Apuração informa que recebeu e avaliou todos os documentos entregues,
dentro do prazo estabelecido em Portaria, pelas entidades interessadas.

Conforme capítulo III – Art. 5° da Portaria nº 100/2017 está prevista a realização de um
escrutínio com as entidades credenciadas para fins de seleção de membros para composição
do CONSAB, e conforme cronograma disposto na Portaria nº115/2017, a previsão de realização
será no dia 29 de novembro de 2017.

No entanto, considerando que a quantidade de inscritos para a composição do
Conselho, conforme disposição das vagas no Art. 1º da Portaria nº 100/2017, preencheu o
quantitativo de vagas disponíveis, esta Comissão de Credenciamento e Apuração considera
desnecessária a realização de escrutínio, visto que não houve quantidade além das vagas
disponibilizadas na Portaria.

Face ao exposto, informa-se o resultado final das entidades credenciadas para
composição do CONSAB, de acordo com quadro abaixo.

REPRESENTANTES CREDENCIADOS

Representante residencial

Representante industrial 1. Federação das Indústrias do Distrito Federal - FIBRA

Representante do comércio e serviços 1. Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo
do Distrito Federal - FECOMÉRCIO/DF

Representantes de entidades técnicas com atuação no
setor de saneamento

1. Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e
Ambiental - ABES/DF
2. Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia do Distrito Federal - CREA/DF

Representantes de instituições de ensino e pesquisa,
sediadas no Distrito Federal, com atuação na área de
saneamento básico

1. Universidade Católica de Brasília - UCB

Representantes de organização da sociedade civil com
objetivos de defesa de interesses difusos e coletivos da
sociedade

1. Associação dos Moradores e Amigos de Águas Claras -
AMAAC
2. Sindicato da Indústria da Construção Civil do Distrito
Federal - SINDUSCON/DF

Representantes de organização de defesa dos usuários
ou consumidores

1. ONG Mão na Terra
2. Federação da Agricultura e Pecuária do Distrito
Federal - FAPE

Quadro 01: Entidades Credenciadas para composição do CONSAB
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Em virtude da urgência que o caso requer, visando a publicação de Portaria com as
indicações de composição do Conselho, bem como a previsão de realização da primeira
reunião em 2017, solicitamos que todos os credenciados enviem para esta SINESP o mais breve
possível, em resposta ao Ofício enviado para cada credenciado, a indicação de 01
representante titular e 02 representantes suplentes, com vistas a compor o referido CONSAB,
no segmento ao qual irá participar.

Para outras informações: consab@sinesp.df.gov.br ou (61) 3306-5074.
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