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Carta nº 021/2020 – ABES/DF 

Brasília/DF, 21 de maio de 2020 

  

Ao Senhor 

Luciano Carvalho de Oliveira 

Presidente do Conselho de Saneamento Básico do Distrito Federal - CONSAB 

Brasília/DF 

Email: consab@so.df.gov.br 

 

Assunto: Solicitação de informações relativas às ações de saneamento básico 
para enfrentamento à pandemia provocada pelo COVID-19. 

Prezado Presidente e Conselheiros, 

 Considerando a grave crise sanitária provocada pela pandemia do 

COVID-19 que se instalou há mais de 60 dias e, tendo em vista o compromisso 

desse Conselho quanto ao acompanhamento da prestação de serviços de 

saneamento básico visando, em última instância, à melhoria da qualidade de 

vida e da condição de saúde da população, vimos solicitar informações 

relativas às ações implementadas ou previstas pela CAESB e pela ADASA 

para enfrentamento da situação. 

 Conforme informações disponibilizadas no site da CAESB em 

19/03/2020, e em conformidade com o Artigo 4º, Inciso I, da Resolução Nº 

07/2020 - ADASA, a atividade de corte de água por inadimplência está 

suspensa. Assim, para permitir o adequado acompanhamento dessa atividade, 

solicitamos disponibilizar o número total de ligações cortadas, ativas e inativas, 

por Região Administrativa (RAs), relativas aos meses de janeiro a maio de 

2020. 

 Ainda de acordo com o Artigo 5º da referida Resolução, a CAESB 

deverá manter atualizado e dar publicidade ao Plano de Emergência para 

resposta aos efeitos da pandemia de COVID-19, que deverá conter, dentre 

outras medidas, o mapeamento das áreas e populações em situação de 

vulnerabilidade, com as respectivas medidas para atendimento, ressalvando 

que o Plano deverá ser aprovado pela ADASA. O Artigo 6º solicita a 

apresentação de relatórios quinzenais sobre as medidas tomadas e previstas 
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na Resolução, e o Artigo 9º estabelece a apresentação de um relatório final 

com as medidas tomadas e os resultados alcançados.  

 Sendo assim, com base nas determinações estabelecidas na Resolução 

Nº07/2020, vimos solicitar a disponibilização do Plano de Emergência e o 

encaminhamento periódico dos relatórios quinzenais e, oportunamente, do 

relatório final. 

 Considerando que a implementação de medidas emergenciais e 

estratégicas relativas ao saneamento e acesso à água para reduzir os impactos 

da crise nos segmentos mais pobres e vulneráveis da nossa população são 

fundamentais e urgentes no enfrentamento da pandemia gerada pelo COVID-

19, anexamos, para conhecimento, o documento intitulado “Carta aberta à 

sociedade brasileira”, do Observatório Nacional dos Direitos à Água e ao 

Saneamento – ONDAS, sobre a epidemia do COVID-19 no Brasil. 

 Desde já agradecemos e colocamo-nos à disposição para eventuais 

esclarecimentos. 

 

Cordialmente, 

 

 

Sergio Antonio Gonçalves 

Conselheiro titular CONSAB/DF 

Presidente da ABES/DF 

 

 

 

 

 


