
 
 

 
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 

CONSELHO DE RECURSOS HÍDRICOS 1 
        ATA DA 34ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2 

A trigésima quarta reunião ordinária do Conselho de Recursos Hídricos teve lugar no 3 
Espaço Verde da FEPAM, na Rua Carlos Chagas, número cinqüenta e cinco, décimo 4 
primeiro andar, Porto Alegre-RS, com início às quatorze horas e quinze minutos, do dia 5 
três de julho de dois mil e seis. Compareceram  os seguintes Conselheiros: Claudio 6 
Dilda, Presidente do CRH/RS; Margareth Vasata M. Silva, da Secretaria da Coordenação 7 
e Planejamento; Salzano Barreto de Oliveira, Secretaria da Saúde; Tarso Isaias, do 8 
IBAMA; Marta Hermínia Dias, da Secretaria de Desenvolvimento e Assuntos 9 
Internacionais; Luiz Fernando Cybis, do Comitê Lago Guaíba; Fernando Bernal, do 10 
Comitê Baixo Jacuí; Lúcia Schmidt, do Comitê Pardo; Daniel Schmitz, do Comitê Taquari-11 
Antas; João Francisco Giuliani, do Comitê Santa Maria e Tânia Zoppas, Comitê Caí. 12 
Ausentes : Juarez Sartori, da Casa Civil; Valery Pugatch, da Secretaria da Agricultura; 13 
Gilberto Lessa, Comitê Tramandaí; Mariângela Laydner, da Secretaria das Obras 14 
Públicas e Saneamento; Francisco Cloir Alves, da Secretaria da Ciência e Tecnologia; 15 
Alberto Bassani, da Secretaria dos Transportes e Lenison Maroso, do Comitê Apuaê-16 
Inhandava. Ausências Justificadas: Márley Caetano de Mendonça, do Sistema 17 
Nacional de Recursos Hídricos e Paulo Blessmann, da Secretaria de Energia, Minas e 18 
Comunicações. Demais  participantes : Rogério Dewes, Diretor do Departamento de 19 
Recursos Hídricos/SEMA; Paulo Paim, Secretário Executivo do CRH/RS; Maria Salete 20 
Cobalchini, FEPAM; Vilma C. Da Silva, Comitê do Lago Guaíba; Carmem Lucia S. Silva e 21 
Vania Oliveira, Secretaria Executiva do CRH/RS; Henrique Kotzian, Ecoplan Engenharia; 22 
Deisi Maria Andrade Batista da CONCREMAT; Heloísa Fiori, da SOPS; João Paulo 23 
Steigleder, DEFAP/SEMA; Cláudio Moraes, Comitê Baixo Jacuí; Carlos Bortoli, Profil 24 
Engenharia; Carlos Melo, Vereador de Montenegro/RS; Isaura Viegas de Mattos, Comitê 25 
Caí; Ana Elizebeth Carara, Pró Guaíba e Cláudia Viviane Viegas, Revista Ambiente Já. 26 
Cláudio Dilda, Presidente do CRH, abriu a reunião cumprimentando a todos e comunicou 27 
não haver quorum suficiente para deliberações, desta forma deixou para a próxima 28 
reunião a apreciação e aprovação da ata da trigésima terceira reunião ordinária, de 29 
acordo com o regimento interno do CRH/RS. Passou então a palavra ao Secretário 30 
Executivo Paulo Paim para falar sobre o item dois da pauta, relatos do andamento dos 31 
projetos aprovados pelo CRH. Paim explicou a falta de quórum e consultou aos presentes 32 
se desejavam que o assunto fosse apresentado ou pautado em uma reunião 33 
extraordinária ou que as apresentações fossem encaminhadas aos Conselheiros. Claudio 34 
Dilda solicitou a manifestação dos Conselheiros sobre as proposições do Paim. O 35 
Conselheiro Bernál foi favorável a uma síntese das apresentações em consideração aos 36 
presentes. Todos concordaram. Paim falou do PERH, informando que as reuniões 37 
regionais com os Comitês de Bacia para apresentação do Plano de Trabalho já estavam 38 
acontecendo. Explicou o critério de escolha das quatro cidades onde ocorrerão reuniões, 39 
acessibilidade e distribuição espacial estratégica. Nada a ver com água. Em Rosário do 40 
Sul aconteceu o primeiro Encontro. Os próximos acontecerão em quatro de julho, em 41 
Porto Alegre, seis de julho, em Ijuí e sete de julho, em Pelotas. Também relatou que a CT 42 
sugeriu que o tema Educação Ambiental seja incluído no processo de debate do PERH. 43 
Após, Rogério Dewes fez relatos sobre o Pró Água Nacional, informando como já havia 44 
mencionado na reunião anterior, que tem prazos a cumprir com a ANA e o Ministério da 45 
Integração, para encaminhamento dos processos das barragens Jaquari-Taquarembó. 46 
Salientou que este programa depende da aprovação do Senado, devido ao processo 47 
eleitoral. O Programa nesta primeira fase não terá recursos para estruturar o Órgão 48 
Gestor. A Conselheira Lúcia Scmidth questionou se o dinheiro do FRH não serve para 49 
estruturar o Órgão Gestor. Rogério Dewes respondeu que anteriormente tentou-se 50 
comprar computadores e a orientação da CAGE é que o FRH não se destinava aos 51 
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meios e sim aos fins. Paim solicitou ao Rogério que comentasse sobre o convênio 52 
Unesco para as Agências. Rogério Dewes informou que o Convênio com a UNESCO 53 
tinha encerrado em quinze de junho. Como os objetivos finais não foram atingidos no 54 
âmbito do Convênio e gasto ocorrido de cinqüenta por cento, a UNESCO devolverá o 55 
restante. Diante da impossibilidade de seqüência, Rogério informou que tinha reunido o 56 
grupo de consultores informalmente, que trabalhou no projeto, e que este assumira, 57 
também de maneira informal, dar continuidade ao trabalho, até chegar ao projeto de lei. 58 
O Conselheiro Bernál trocou de tema e falou sobre a questão dos recursos do FRH, a 59 
comissão de acompanhamento do FRH, a busca do passivo. Paim informou que vai 60 
convocar a primeira reunião da Comissão nos próximos dias. A seguir, Primeiro Plano de 61 
Saneamento da Bacia doa Sinos, apresentado por Heloisa Fiori da SOPS. Paim 62 
comentou que pela primeira vez no Brasil far-se-á um plano de saneamento bem restrito, 63 
somente água e esgoto, no âmbito da gestão de recursos hídricos, ou seja, como uma 64 
contribuição do setor saneamento ao cumprimento do Enquadramento já existente na 65 
bacia hidrográfica. Após, Lucia Schmidt do Comitê Pardo fez uma compacta 66 
apresentação sobre o andamento do plano de bacia do seu comitê. Paim comentou sobre 67 
a nova relação que vem se estabelecendo no DRH-FEPAM com as empresas 68 
consultoras, e sugeriu ao coordenador do Fórum de Comitês, em suas reuniões 69 
ordinárias, pautar estas experiências dos Comitês. Em seguida, apresentação do 70 
andamento do plano de bacia do Comitê Caí, que ao contrário do Pardo está começando, 71 
pelo diretor da Profil Engenharia, empresa que executa o plano. Assuntos Gerais, o 72 
Conselheiro Luiz Fernando Cybis informou que a proposta de Enquadramento do Comitê 73 
do Lago Guaíba foi aprovada em sua última reunião. Paim aproveitou sua fala e propôs 74 
pautar nas próximas reuniões ordinárias do Conselho, os Comitês do Lago, Santa Maria 75 
e Tramandaí pois estão mais avançados quanto aos processos de Enquadramento. Cybis 76 
continuou falando do Quarto Encontro Estadual dos Comitês de Bacias do RS, que 77 
acontecerá em dezessete e dezoito de julho de dois mil e seis, na cidade de Caxias do 78 
Sul-RS. Explicou que cada Comitê terá espaço para falar de seu momento. Informou 79 
ainda do Oitavo Encontro Nacional de Comitês, de sete a dez de agosto de dois mil e 80 
seis, na cidade de Vitória-ES. Durante o evento serão ministrados dois cursos para 81 
solução de conflitos, com dez vagas para o RS, que serão indicados pelo Fórum 82 
Estadual. E outro curso da Câmara Técnica do CNRH sobre Gestão. O Conselheiro 83 
Bernál solicitou para pauta do CRH apresentação do projeto de monitoramento do Rio 84 
Jacuí (água e ambiente), mapeamento, momento atual do rio e a criação do Conselho 85 
Regional de Meio Ambiente, com desenho da bacia hidrográfica. Próxima reunião 86 
comprometeu-se de trazer relato. Elizabeth Carara relatou o Projeto ECOGEO, 87 
especificamente de educação ambiental demandado pela consulta popular. Propôs para 88 
semana Interamericana da Água, parcerias com os Comitês de Bacia. Em seguida Paim 89 
fez uma primeira consulta ao plenário sobre a possibilidade das correspondências do 90 
Conselho serem encaminhadas por e-mail, ficando disponíveis na página da SEMA. O 91 
CONSEMA já trabalha assim, possibilitando uma economia de papel, correio, etc...O 92 
Conselheiro Bernál se manifestou a favor, mas solicitou que as correspondências tenham 93 
uma numeração. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e eu Paulo Renato 94 
Paim, Secretário-Executivo do Conselho de Recurso Hídricos, lavro esta ata. 95 


