
CONSELHO DE RECURSOS HÍDRICOS 
   ATA DA 32ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

 
A trigésima segunda reunião ordinária do Conselho de Recursos Hídricos teve lugar 1 
no auditório da SEMA, na rua Carlos Chagas, número cinquenta e cinco, décimo 2 
primeiro andar, Porto Alegre-RS, com início às quatorze horas e dez minutos, do dia 3 
vinte e sete de março de ano de dois mil e seis. Compareceram  os seguintes 4 
Conselheiros: Mauro Sparta, Presidente do CRH/RS; Frederico Antunes, Vice-5 
Presidente do CRH/RS; Luiz Antonio de Leon Valente, Secretaria da Agricultura; 6 
Margareth Vasata M. Silva, da Secretaria da Coordenação e Planejamento; Salzano 7 
Barreto de Oliveira, Secretaria da Saúde; Marta Hermínia Dias, da Secretaria de 8 
Desenvolvimento e Assuntos Internacionais; Nelson Severo de Castro, Secretaria de 9 
Energia, Minas e Comunicações; Tânia Maria Molina Zoppas, do Comitê Caí; Luiz 10 
Fernando Cybis, do Comitê Lago Guaíba; Cléria Meller, do Comitê Turvo-Santa 11 
Rosa-Santo Cristo; Marta Tocchetto, do Comitê Vacacaí e Vacacaí-Mirim; Renato T. 12 
Zenker, do Comitê Camaquã; Lenison Maroso, do Comitê Apuaê-Inhandava; 13 
Fernando Bernal, do Comitê Baixo Jacuí; Lucia Schmidth, do Comitê Pardo; Daniel 14 
Schmith, do Comitê Taquari-Antas. Ausentes : Juarez Sartori, da Casa Civil; 15 
Francisco Cloir Alves, da Secretaria da Ciência e Tecnologia; Wilson Ghignatti, da 16 
Secretaria dos Transportes. Ausência Justificada: Márley Caetano de Mendonça, 17 
do Sistema Nacional de Recursos Hídricos; Tarso Isaias, do IBAMA. Demais  18 
participantes:Rogério Dewes, Diretor do Departamento de Recursos Hídricos/SEMA; 19 
Paulo Paim, Secretário Executivo do CRH/RS; Silvio Barbosa dos Reis, da 20 
Secretaria da Coordenação e Planejamento; Valery Pugatch, do IRGA; Luiz Rogério 21 
da Silva, do Comitê Camaquã; Jussara Pires, da Metroplan; João Brech, SOPS; 22 
Geraldo Leal, da ABES; Maria Lúcia Coelho, FEPAM; Maria Celina Oliveira, 23 
Metroplan; Antônio Augusto Marques, do Comitê Tramandaí; Mariângela Laydner, 24 
SOPS; Jussara Neves, CORSAN; André Aunhold, da Prefeitura Municipal de 25 
Canoas; Vanderlei Decian, do Comitê Apuaê-Inhandava; Vania Viera Santos, 26 
COMUSA; Maria de Lourdes Woff; Maurício Colombo, Comitê Gravataí; Carmem L. 27 
Niquel; Sérgio Luiz Cesa, SAMAE; Vera Lúcia Callegaro, Pró-Guáiba; Jaime 28 
Cerbaro, SOPS; Manoel Ramalho Campello; Julce Maria da Silva e Marilei Carniel, 29 
Secretaria da Saúde; Maria Elisabete Ferreira, Pró-Mar-de-Dentro; Maria Salete 30 
Cobalchini, FEPAM; Vilma C. Da Silva, Comitê do Lago Guaíba; Carmem Lucia S. 31 
Silva e Vania Oliveira, Secretaria Executiva do CRH/RS; Eva de Lucca, DRH/SEMA;  32 
Mauro Sparta, presidente do CRH, abriu a reunião saudando a todos os presentes e 33 
solicitou ao Secretário Executivo, Paulo Paim dar andamento à pauta, item um, 34 
colocando em apreciação a ata da trigésima primeira reunião ordinária. Paim 35 
informou que recebeu uma contestação do representante da Secretaria da 36 
Agricultura, Luiz Valente, que na reunião a qual a ata se referia, justificou sua 37 
ausência mas constou como ausente, e pediu desculpas pelo ocorrido. Também 38 
informou a justificativa do Conselheiro do Márley Caetano de Mendonça, do Sistema 39 
Nacional de Recursos Hídricos. Recebeu ainda um único pedido de alteração da ata, 40 
da FEPAM, por Maria Salete Cobalcchini na linha cento e trinta e três conste: A 41 
alteração aprovada pela Câmara Técnica foi no item seis da proposta, onde se 42 



coloca que a Câmara Técnica Permanente seja integrada, no mínimo, por 43 
representantes de Programas Governamentais. E na linha cento e quarenta e um 44 
após enquadramento conste: para discutir e propor o processo de enquadramento 45 
quanto aos aspectos administrativos e retire-se o DRH, FEPAM e os Comitês que 46 
coordenariam a parte técnica do enquadramento. Ata foi aprovada com as 47 
alterações sugeridas. Item dois da pauta, assinatura dos contatos – O Secretário 48 
Mauro Sparta explicou que estava programada, para essa reunião, a assinatura dos 49 
contratos referentes à operação da rede de monitoramento da Região Hidrográfica 50 
do Guaíba, o Plano do Caí e o Plano Estadual, inclusive com a participação do 51 
Governador do Estado. Mas ainda pela manhã foram informados, que os formatos 52 
de contratos do Estado tinham sofrido alterações a partir de um Decreto 53 
governamental datado da sexta passada e, por consequência, os três precisariam de 54 
tempo hábil para se adequar. Salientou que não são só os contratos da SEMA, mas 55 
todos os do Estado. Lembrou que esta reunião será a última a que presidirá, porque 56 
ele e o Secretário Frederico, por força da legislação, terão de se afastar do cargo. 57 
Informou ainda que a SEMA está lançando uma proposta muito positiva, embora 58 
ainda simples, uma biblioteca no andar térreo do prédio da SEMA, com o grande 59 
número de livros, pesquisas, documentos recebidos e que encontravam-se soltos 60 
pelos departamentos, e receberá o nome de Biblioteca José Lutzenberger. Com sua 61 
saída, o próximo Secretário poderá colocar as condições dela ser totalmente 62 
instalada. Agradeceu a todos que ajudaram a SEMA a avançar, especialmente aos 63 
Comitês e a todos que de uma forma ou de outra colaboraram para a gestão do 64 
meio ambiente no Estado. A Conselheira Tânia Zoppas perguntou se estas 65 
alterações nos formatos dos contratos não afetariam as propostas. Rogério Dewes 66 
informou que não, na medida em que envolviam apenas os futuros reajustes. A 67 
seguir no item três da pauta, recursos do FRH/RS destinados às ações do 68 
Saneamento, o Secretário Frederico Antunes informou que a SOPS priorizou com o 69 
aval do CRH/RS alguns problemas, como atender a diversas comunidades rurais 70 
com a construção de redes de água, onde foram atendidas seis mil famílias, com o 71 
acompanhamento dos COREDES e dos Comitês de Bacias Hidrográficas. 72 
Salientando que muitas das demandas vieram dos Comitês de Bacias aos prefeitos. 73 
Foi também implementado projetos de saneamento ambiental, primeiramente nas 74 
bacias dos rios Gravataí e Sinos devido a degradação ambiental e, convidou 75 
Mariângela Laydner para a apresentar os projetos e ações da SOPS realizadas, até 76 
o momento, com os recursos do FRH/RS. Após a apresentação da SOPS, Paim 77 
convidou o presidente da ABES/RS, Geraldo Portanova para fazer a prestação de 78 
contas da semana da água do ano passado, com a parceria da SEMA, e comunicou 79 
a data deste ano que será de sete a quatorze de outubro, almejando uma maior 80 
participação de entidades parceiras no próximo ano. Geraldo agradeceu em nome 81 
da ABES/RS o espaço. Devido a pauta, Paim solicitou que o vídeo documentário da 82 
semana fosse apresentado após a conclusão da reunião. O Secretário Frederico 83 
Antunes precisou retirar-se, juntamente com o presidente do Comitê Santa Maria, 84 
para participarem de um evento onde será feito o anúncio oficial das duas primeiras 85 
barragens na bacia do Santa Maria com verba do Ministério da Integração no 86 



montante aproximado de oitenta milhões de reais. Reforçou que foi com os recursos 87 
do FRH/RS que foram realizados os estudos para a seleção dessas barragens. 88 
Aproveitou para desperdir-se, pois estará voltando para a Assembléia Legislativa, e 89 
colocou-se ao dispor agradecendo a parceria do CRH/RS. Em seguida, item quatro 90 
da pauta, Paim informou que apesar de estar na ata da reunião anterior, a instalação 91 
do Comitê Gestor da Laguna dos Patos, não seria possível na medida em que até o 92 
momento não havia ocorrido a reunião com os usuários da água, devido ao período 93 
de férias. Mas informou que está prevista para o dia dezessete de abril, na Agência 94 
da Lagoa Mirim, em Pelotas-RS, durante evento do Pró-Mar-de-Dentro, onde serão 95 
escolhidos os representantes dos usuários. Ficando assim, a instalação do Comitê 96 
Gestor para a reunião de oito de maio, conforme cronograma já aprovado 97 
anteriormente pelo Conselho. Paim falou sobre a prorrogação do Convênio SEMA-98 
UNESCO, que está na Agência Brasileira de Cooperação do Ministério das 99 
Relações Exteriores para assinatura do aditivo de prazo. Informou também que o 100 
desenvolvimento do Plano Estadual de Recursos Hídricos seguirá o modelo do 101 
plano de bacia, isto é, a criação de um grupo do CRH/RS para acompanhamento 102 
dos trabalhos. O Conselheiro Cybis questionou quem criaria o grupo de trabalho, o 103 
CRH ou a Câmara Técnica. Paim disse que será a Câmara Técnica e ela poderá 104 
também chamar convidados. A seguir, no item sete da pauta, Resolução Ad 105 
Referendum do Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio Gravataí. 106 
Como o Presidente respaldado por suas atribuições, havia assinado uma resolução 107 
referente as decisões do Comitê Gravataí com relação ao uso da água no período 108 
de estiagem. Paim solicitou a aprovação formal do plenário mesmo que a referida 109 
Resolução já tenha perdido o efeito em quinze de março passado. Aprovada. Logo 110 
após, item oito da pauta, criação do grupo de trabalho para acompanhamento dos 111 
projetos do FRH/RS, conforme sugestão do Conselheiro Bernál e aprovado na 112 
reunião anterior. O Conselheiro e coordenador do Fórum de Comitês, Cybis 113 
informou que na reunião do Fórum em Cachoeira do Sul, foram indicados os 114 
Comitês: Gravataí, Baixo Jacuí e Santa Maria. A Câmara Técnica deverá sugerir 115 
uma completação para o grupo. Assuntos Gerais: o Conselheiro Bernál relatou ao 116 
plenário o conflito com os produtores e que vem se agravando nos últimos tempos 117 
com o período de seca. O Comitê reuniu-se com os produtores, com o apoio do 118 
Batalhão Ambiental e a Promotoria Pública, onde resolveram criar comissões por 119 
sub-bacias críticas e definir o uso da água. E a partir desta ação, em anos de seca 120 
para cada uma das sub-bacias valerá o acordo. Acredita que esta experiência possa 121 
ser aproveitada por outros comitês e solicitou o respaldo do Conselho. Solicitou 122 
ainda, providências urgentes quanto a extração de areia no lago Guaíba, que está 123 
indo para o rio Jacuí, tornando-se insustentável. Pede que seja reaberta as 124 
discussões sobre a preservação de algumas áreas do lago Guaíba. Paim orientou 125 
para que estes assuntos sejam encaminhados em separado. Primeiro o acordo com 126 
os produtores seja enviado ao Conselho para tornar-se resolução e virar documento 127 
para fins de outorga, no DRH e na FEPAM, assim como acordo do Santa Maria. 128 
Quanto a retirada de areia no lago Guaíba, Paim pediu a Bernál mais detalhes a fim 129 
de encaminhar correspondência FEPAM. Antônio Augusto, do Comitê Tramandaí 130 



relatou o problema que vem acontecendo com a lagoa da Fortaleza e a solicitação 131 
feita pelo Ministério Público da lista dos seus usuários. O Conselheiro Daniel 132 
Schmith relatou a preocupação do Comitê Taquari-Antas com relação aos projetos 133 
de barramentos hidroelétricos na bacia hidrográfica. A população está cobrando do 134 
Comitê uma posição, porque foi feita uma audiência pública de barramentos nos rios 135 
Guaporé e Carreiro, onde em um pequeno trecho terão seis barramentos. Houve 136 
uma audiência pública, em Guaporé, para discutir-se novamente o assunto com a 137 
FEPAM que teria argumentado no FRH/RS haveria recursos para reavaliar os 138 
estudos já realizados. Colocou ainda, que aquele estudo está na Câmara Técnica do 139 
CONSEMA. Paim disse que o assunto constará na ata e que a FEPAM deverá 140 
informar onde estão os recursos mencionados. Sérgio Cardoso, do Comitê Gravataí, 141 
sugeriu para pauta da próxima reunião do CRH: Como será tratado o problema da 142 
seca no Estado no próximo ano e Renato Zenker, do Comitê Camaquã: O Plantio de 143 
Eucalipto no Estado. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e eu Paulo 144 
Renato Paim, Secretário Executivo do Conselho de Recursos Hídricos, lavro esta 145 
ata. 146 


