CONSELHO DE RECURSOS HÍDRICOS
ATA DA 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA
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A vigésima nona reunião ordinária do Conselho de Recursos Hídricos teve lugar no
Espaço Verde da FEPAM, rua Carlos Chagas, número cinquenta e cinco, décimo
primeiro andar, Porto Alegre-RS, às quatorze horas do dia cinco do ano de dois mil e
cinco. Compareceram os seguintes Conselheiros: Mariângela Laydner, da Secretaria
das Obras Públicas e Saneamento; Tânia Mª Molina Zoppas, do Comitê Caí; Ivo Lessa,
do Comitê Lago Guaíba; Tarso Isaia, do IBAMA; Valery Pugatch, da Secretaria da
Agricultura e Abastecimento; Marta Hermínia Dias, da Secretaria de Desenvolvimento e
Assuntos Internacionais; Eldo Costa, do Comitê Santa Maria; Marilei Dockorn, do
Comitê Turvo-Santa Rosa-Santo Cristo; Margareth Vasata Macchi Silva, da Secretaria
da Coordenação e Planejamento; Pedro Kemerich, Comitê Vacacaí e Vacacaí-Mirim;
Juarez Sartori, da Casa Civil; Renato T. Zenker, do Comitê Camaquã; Francisco Clair,
da Secretaria da Ciência e Tecnologia; Márley Caetano de Mendonça, do Sistema
Nacional de Recursos Hídricos; Lúcia Schmidt, do Comitê Pardo; Paulo Blessmann, da
Secretaria de Energia, Minas e Comunicações; Salzano Barreto de Oliveira, da
Secretaria da Saúde. Ausentes: Wilson Ghignatti, da Secretaria dos Transpostes.
Demais participantes: Rogério Dewes, Diretor do Departamento de Recursos
Hídricos/SEMA; Paulo Paim, Secretário Executivo do CRH/RS; Luiz Elesbão, Comitê
Ibicuí; Cláudio Marques e Ione Gutierres, do Comitê Sinos; Eng. Paulo Ricardo
Levacov; Marta Cibilr, Apuava; Eunice C. dos Santos; Cilon Estivalet, da METROPLAN;
Luiz Rogério Santos, do Comitê Camaquã; Maria Lígia do Comitê Ijuí; Maria Elisabete
Ferreira, Pró-Mar-de-Dentro; Maria Oliveira, Projeto Peixe Dourado; Carmem Lucia S.
Silva e Vania Oliveira, da Secretaria Executiva do CRH/RS. O Secretário Executivo
Paulo Paim abriu a reunião justificando a ausência dos Secretários, Mauro Sparta e
Frederico Antunes, devido agenda marcada pelo Gabinete do Governador para a posse
do Conselho Diretivo do Programa Rio Santa Maria e passou a presidência da reunião à
sra. Mariângela Laydner, representante legal do Secretário Frederico Antunes. Como o
Conselheiro Eldo e o Diretor Rogério teriam que sair para a posse, foi alterada a ordem
da pauta. Iniciou-se com o item nove da pauta – Paulo Paim apresentou o parecer da
secretaria executiva sobre o Enquadramento dos recursos hídricos superficiais da bacia
hidrográfica do rio Santa Maria, destacou que este foi o primeiro transformado em
Instrumento legal pelo CRH-RS. Lembrou que o único processo de Enquadramento já
em vigor é o do Gravataí, legalizado através de uma Portaria da então Secretaria da
Saúde e do Meio Ambiente. Os demais processos de Enquadramento são, o do Sinos,
do Lago e do Tramandaí. Paulo Paim sugeriu que todos os processos sejam
apresentados ao Conselho, o que foi aprovado Seguiram-se vários depoimentos e
observações, realizadas pelos Conselheiros Eldo e Lucia, e por Paulo Paim. Em não
havendo mais questionamentos, Paulo Paim solicitou a manifestação dos Conselheiros
sobre a chancela ao processo e a transformação de Enquadramento do Santa Maria em
instrumento legal. Foi aprovado por unanimidade. Logo após, no item um da pauta
Paim colocou a solicitação de alteração da ata da vigésima oitava reunião ordinária
para substituição da palavra poços por pontos na linha setenta e três. O Conselheiro
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Márley solicitou que na linha cento e vinte e dois aparecesse a expressão: o relator
apresentou substitutivo. Aprovados. A seguir o item oito da pauta: apresentação da
tese "Dez Anos da Lei 10.350/94 e a Educação Ambiental na Gestão de Recursos
Hídricos" pela Prof. Ione Gutierres, do Comitê Sinos. O trabalho desenvolvido pela
Professora sugeriu alterações na Lei 10.350/94, afim de incluir a Educação Ambiental
como instrumento de Gestão. A Conselheira Mariângela lembrou que o assunto
também tem fortes relações com a Lei 12.037/03, que definiu a Política Estadual de
Saneamento. A Conselheira Margareth Silva falou que o assunto deveria ser tratado no
contexto geral da lei com a parcimônia e os cuidados que o assunto merece. O
Conselheiro Eldo Costa solicitou que o assunto fosse encaminhado à Câmara Técnica
do CRH/RS. A senhora Maria Lígia, do Comitê Ijuí cumprimentou a Prof. Ione
lembrando que realmente não consta nada sobre o assunto na Lei. Paim propôs o
encaminhado à Câmara Técnica conforme sugestão do Cons. Eldo Costa. Aprovado.
No item seis da pauta, o Diretor Rogério Dewes falou dos procedimentos para outorga e
licenciamento nas bacias – Santa Maria, Sinos, Gravataí e Lagoa Mangueira – com
data limite para pedidos de outorga em trinta de setembro, e solicitou aos Comitês
destas bacias ampla divulgação do prazo. Informou ainda que o prazo para o
Licenciamento Ambiental-PERAI termina em trinta de novembro e que a Resolução
número cem do CONSEMA será alterada com uma nova resolução. Rogerio continuou
com a palavra para apresentar um relato sobre o andamento do Projeto Agências, já
apresentado no Conselho. Falou sobre o Seminário da acontecido no mês de julho,
sobre as entidades que foram convidadas e não participaram, Sobre os resultados
alcançados, sobre a sugestão de que todos os comitês integrem o grupo de entidades
envolvidas, sobre a rede de informações criada especialmente para divulgar os
trabalhos em elaboração para esse grupo. Comentou que dos cinco Comitês
convidados e confirmados, apenas um ficou até o final do evento, não concordando
com as críticas feitas pelos Comitês quando da organização do evento e a limitação do
número de vagas. O senhor Ivo Lessa, Vice Presidente do Comitê do Lago solicitou que
a palestra feita pelo Rogério na Assembléia fosse disponibilizada aos Conselheiros.
Questionado sobre a forma de contratação dos Consultores, Rogério explicou que,
conforme as regras da UNESCO e da ABC, as contratações são feitas através de Edital
Público. A senhora Maria Ligia Pinto, Presidente do Comitê Ijuí anunciou a realização
do Primeiro Encontro Gaúcho dos Comitês da Região do Uruguai nos dias treze e
quatorze de setembro próximos, no qual o tema será debatido. Na seqüência, no item
dois da pauta, Paulo Paim apresentou a composição das Unidades Estaduais de
Execução do Projeto Sistema Agüífero Guarani - UEEP’s, estruturada conforme as
orientações do Conselho. A Conselheira Margareth solicitou que fosse incluída a
Secretaria da Coordenação e Planejamento na composição. Aprovada. No item três,
Paulo Paim apresentou o quadro de convidados para participarem do Seminário
Regional em Chapecó, próxima etapa da construção do PNRH - Plano Nacional de
Recursos Hídricos, construído pelos Comitês conforme ritual aprovado pelo CRH-RS.
Aprovado. Em seguida Paim propôs a retirada do item quatro da pauta, resolução
emergencial para administração do uso da água no Arroio Velhaco, sugerindo seu
encaminhamento à CT para estudos mais aprofundados. O Conselheiro Renato Zenker
pediu que o assunto fosse resolvido com rapidez, pois estão sendo cobrados pelo
Ministério Público e aproveitou para entregar cópia de uma petição ao Conselho. Paim
sugeriu uma resolução provisória, com prazo de três meses continuando a fiscalização
pela APUAVA - Associação dos Usuários das Águas do Arroio Velhaco e Afluentes com
interveniência do Comitê Camaquã. Aprovada. Para o cumprimento do item cinco da
pauta, Paim leu o oficio 035/05 – resposta ao questionamento da Secretaria de
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Recursos Hídricos do Ministério do Meio Ambiente sobre a composição das Comissões
Executivas Regional do Plano Nacional de Recursos Hídricos devido a uma denuncia
da ONG ALGA. O Conselheiro Márley Mendonça disse que Secretaria não estava
questionando as indicações, mas precisava de informações para responder ao ofício da
ALGA. Paim aproveitou para informar o andamento das Comissões Executivas
Regionais, do Uruguai – seminário regional na cidade de Chapecó-SC, dias quinze e
dezesseis de setembro e Atlântico Sul – na cidade de Florianópolis-SC, dias vinte e
sete e vinte e oito de setembro. No item nove – Assuntos Gerais- a) O Eng. Paulo
Ricardo Levacov – falou sobre o aproveitamento da água doce e manutenção potencial
físico permanente com a construção de barragens eclusas na Laguna dos Patos. O
Conselheiro Valery ficou interessado no projeto e a senhora Maria Elisabeth, do
Programa Mar de Dentro – revitalização – lembrou a possibilidade de inclusão nos
projetos, dependendo da liberação de recursos pelo Fundo de Recursos Hídricos/RS.
Paim encaminhou a proposta de viabilidade do projeto ao Programa Mar-de-Dentro. b)
Manutenção dos Comitês– solicitação do Fórum Gaúcho de Comitês– o coordenador do
Fórum Dionei Delevati não compareceu a reunião, mas os Comitês que estavam
presentes colocaram que o assunto seria a dificuldade do processo de repasse da
verba pa manutenção. pelo que acabou sendo esclarecido, os Comitês estavam
propondo uma revisão nas sua própria decisão ocorrida no início de dois mil e cinco, de
não alterar a forma de repasse. Paim lembrou que a Câmara Técnica do CRH/RS tinha
rejeitado, a partir de um parecer do Comitê do Lago, uma proposta de vinculação da
manutenção dos Comitês à projetos adaptados ao estágio de gestão de cada Comitê, e
propõe retornar a Câmara Técnica do CRH/RS. Aprovado. Por fim, Paim colocou em
discussão a indicação de um dos Comitês de Bacia para representar o Sistema de
Recursos Hídricos no Conselho de Saneamento presidido pela Secretária das Obras
Públicas e Saneamento. Foi acordado o Comitê Sinos primeiramente irá representar
todo o Sistema e não apenas os Comitês e que haverá rodízio de Comitês na vaga.
Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e eu, Paulo Renato Paim,
Secretário Executivo do Conselho de Recursos Hídricos, lavro esta ata.

