
 
 
 

COMITÊ DE GERENCIAMENTO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO LITORAL MÉDIO 1 

ATA 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA  2 

 3 
DATA: 15/07/2020 4 

HORÁRIO: 14 h  5 

LOCAL: vídeo conferência no https://meet.google.com/wfb-qutc-acz 6 

Presidência da Reunião:  Domingos Antônio Velho Lopes 7 
      8 
Aos quinze dias   (15º) dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte (2020), às quatorze  9 

horas , na sede do Sindicato Rural de Palmares do Sul, em Palmares do Sul/RS, através do 10 

link  https://meet.google.com/wfb-qutc-acz  ocorreu a 55ª Reunião Ordinária do Comitê de 11 

Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Litoral Médio com as seguintes representações: No 12 

Grupo I, Usuários da Água estiveram presentes os representantes das seguintes Categorias 13 

de Uso: Pela Categoria do Abastecimento Público: CORSAN- Jederson dos Santos Agliardi; 14 

Categoria Esgotamento Sanitário- Não houve representante. Representando a Categoria da 15 

Produção Rural, representante do Sindicato Rural de Mostardas, Domingos Antônio V. Lopes; 16 

Sindicato Rural de Palmares do Sul, João Paulo Müller; representante da Cooperativa Arrozeira 17 

Palmares Ltda, Fernando Lague; Felisberto Oliveira dos Santos representando a APROIRRIGA 18 

e Sandro Guazelli, representante da STIL-Soc. Técnica de Irrigação. Lazer e Turismo:  Aline 19 

Braga Vargas, representando a Prefeitura Municipal de Mostardas. Categoria Drenagem: 20 

Letícia da Silva Ferreira, da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha. Categoria 21 

Resíduos Sólidos: Geovane da Rocha Silveira, representante da Prefeitura Municipal de 22 

Capivari do Sul. Categoria Indústria: Yanka Pascual Rosa, representante da Associação 23 

Comercial e Industrial de Palmares do Sul.  24 

 Grupo II, Representantes da População da Bacia, estiveram presentes representantes das 25 

seguintes categorias: Organizações Ambientalistas: Ana Clara Maciel – representando o 26 

IDEAAS; ONG Amigos da Floresta,Luiz Elody Lima Sobreiro. Categoria Instituições de 27 

Ensino, Pesquisa e Extensão: Alex da Silva Corrêa , da EMATER - Palmares do Sul.  28 

Categoria Associações Comunitárias: sem representantes. Categoria Legislativo Estadual 29 

e Municipal: Manoel das Neves Adam, representante da Câmara Municipal de Santo Antônio 30 

da Patrulha.  Categoria Clubes de Serviços Comunitários : Não houve representantes nessa 31 

categoria. Na Categoria Comunidades Tradicionais, não houve representantes. No Grupo 32 

III, Órgãos Estaduais: Anne Marth e Ana Cardinale (SES/RS), Fabiano Minossi (SEMA/ 33 

FEPAM); Gabriel Frota (CRH/RS). 34 

Ainda se fizeram presente: Claudete Vaz Torres Azevedo (Sindicato Rural de Palmares do Sul). 35 



 
 
 

ABERTURA 36 
 37 

O Presidente Domingos Antônio Velho Lopes saúda a todos e agradece pela presença e 38 

dá como aberta a 55ª Reunião Ordinária, informando como se dará o processo de aprovação 39 

ou não dos assuntos em pauta.   40 

                                           ORDEM DO DIA 41 
 42 

1.  Apreciação Ata 53ª e 54ª Reunião Ordinária – A Secretária Executiva Angela Ferreira 43 

apresenta para apreciação as atas anteriores.  O presidente  solicita aos membros que se 44 

manifestem se aprovam ou não a ata. Angela Ferreira reforça que não ocorreu nenhuma 45 

solicitação de alteração nas atas por e-mail. Os membros aprovaram por unanimidade as atas, 46 

sem alterações ou considerações. 47 

2.Plano de Trabalho Procomitês: Apresentado aos membros o Plano de Trabalho Procomitês 48 

2020 que foi debatido junto à CPA, em março de 2020. O Plano de Trabalho do Procomitês já 49 

foi enviado anteriormente ao CRH/RS, a fim de cumprir prazos. Os membros não incluíram 50 

nenhuma atividade ou correção, sendo aprovado pela plenária por unanimidade. 51 

3. Apreciação Plano de Trabalho Convênio SEMA/RS 2019/2020 e realocação de 52 

despesas- Apresentado aos membros o plano de trabalho e os valores realocados para o Ano 53 

04 e Ano 05, que igualmente tiverem a análise e apreciação da CPA, em março. O Presidente 54 

colocou a palavra à disposição e em seguida para aprovação. A plenária aprovou os referidos 55 

documentos por unanimidade. 56 

4. Prestação de Contas maio 2019 a maio 2020 (Ano 04) - Angela Ferreira apresenta o 57 

balancete aos membros referente ao Ano 04. Colocado para apreciação pelo Presidente e 58 

aberto para questionamento e dúvidas. Angela Ferreira reforça que o material detalhado das 59 

despesas, o razão, igualmente foi enviado antecipadamente para apreciação dos membros. A 60 

plenária aprova a prestação de contas por unanimidade, sem ressalvas ou considerações. Os 61 

devidos materiais ficaram à disposição para consulta pública no site eletrônico do CBH. 62 

5. Processo eleitoral 2020/2022- A diretoria do CBH coloca aos membros sobre a resolução 63 

do CRH/RS de prorrogação de diretoria e entidades, sendo que a resolução passará na reunião 64 

do CRH/RS dia 29 de julho próximo. Gabriel Frota, CRH/RS fez uso da palavra fornecendo 65 

mais informações sobre o processo de eleição. O Presidente colocou para aprovação pela 66 

plenária sobre prorrogar a eleição de diretoria e de entidades. A plenária aprovou a prorrogação 67 

por unanimidade. A fim de cumprir prazos e ritos, caso não seja aprovada a resolução, ainda 68 

foi formada e aprovada a comissão eleitoral, composta por Ana Clara Maciel, Geovane da 69 

Silveira e Luiz Elody Sobreiro. 70 



 
 
 

6. Relato reunião FGC- Angela Ferreira informou que o relato da reunião do FGC de 15 e 20 71 

de maio, realizada por vídeo conferência será encaminhado por e-mail aos membros. O 72 

presidente relatou sobre a indicação de seu nome para compor a Junta Superior de Julgamento 73 

de Recursos, como representante do FGC, juntamente com outros presidentes de CBHs. 74 

7. Atualização da Lei 10.350/94- Apresentado para a plenária a necessidade de que cada 75 

membro leve à sua entidade o debate da Atualização da Lei 10.350/94, visto o assunto já ter 76 

sido explanado em reunião no CBH Litoral Médio pelo Diretor Paulo Paim.  O tema ainda irá 77 

para debate com a plenária nas próximas reuniões do Comitê. 78 

8. Açude dos Felicianos - o vice-presidente Alex da Silva Corrêa relatou sobre a estrutura 79 

atual da comporta das Cinzas, apresentando fotos, inclusive. O Presidente coloca que em 80 

contato com o Diretor Ivo Mello (IRGA), o mesmo pediu que seja oficializado o pedido de 81 

verificação da estrutura. O presidente abriu para colocações e debates. Após colocou em 82 

votação o envio de documento ao IRGA.   Aprovado pela plenária o encaminhamento de ofício 83 

ao IRGA solicitando a avaliação técnica e providências referente a estrutura da comporta das 84 

Cinzas. 85 

9. Lagoa dos Barros- Ana Clara Maciel solicita uma reunião ordinária ou extraordinária em 86 

que a pauta seja somente Lagoa dos Barros. O Presidente relatou sobre o retorno do ofício 87 

encaminhado pelo Comitê à CORSAN, referente ao pedido dos   relatórios dos efluentes da 88 

ETE, sendo que a informação da CORSAN é de que esses relatórios são públicos e fazem 89 

parte do processo de licenciamento ambiental da Estação.  O Presidente ainda consultou o 90 

DRH/RS e recebeu a confirmação de que os relatórios estão sendo entregues à FEPAM. A 91 

licença de operação da ETE está sob judice. O Presidente ainda informou que fará um estudo 92 

do Regimento Interno do Comitê, para entender a alçada do CBH, para ver como conduzir esse 93 

assunto, devido a esse conflito estar em judicialização. Complementa que, no momento em que 94 

ocorre uma judicialização, não está mais na esfera administrativa de CBH. Geovane Silveira 95 

sugere um debate em que participem todos os envolvidos, CORSAN, FEPAM, Prefeitura de 96 

Osório (gestora da ETE) Prefeitura de Santo Antônio da Patrulha, sociedade do entorno, etc. 97 

Manoel das Neves Adam- coloca que a ETE é um problema para a Lagoa, e que o Comitê 98 

pode gerenciar esse conflito. Convidar para um debate todos os envolvidos e avaliar esse 99 

conflito. Domingos A. V. Lopes coloca que quando entra na esfera judicial, deve-se ter 100 

precaução   para não atrapalhar o andamento jurídico de como está sendo conduzido na justiça. 101 

Reforça que se deve sim chamar os envolvidos para esse debate. Geovane Silveira coloca 102 

que não há nenhum tipo de tratamento de esgoto no bairro localizado junto a RS 101 (Osório) 103 

e no balneário de Santo Antônio da Patrulha. Deve-se chamar a Prefeitura de Osório e de Santo 104 



 
 
 

Antônio da Patrulha para esse debate, inclusive. Encaminhamento: a coordenação do CBH 105 

irá estudar o regimento interno para verificar suas atribuições em situações judicializadas e ver 106 

da possibilidade de uma reunião com as partes envolvidas. 107 

10. Assuntos Gerais- João Paulo Müller- a título de conhecimento e compartilhamento de 108 

informação o representante do Sindicato Rural de Palmares do Sul coloca sua preocupação 109 

em relação ao crescimento populacional sem controle de ratão do banhado e de capivaras na 110 

região, o que vem dando prejuízo as lavouras de arroz.  111 

Ana Clara Maciel- Convida os membros para assistir o canal TV Osório na data de hoje (15/07) 112 

às 20 horas em que o tema de debate será Lagoa dos Barros. 113 

Alex da Silva Corrêa- coloca a mudança na estrutura de representação da Emater em comitês 114 

de Bacia, com a criação do grupo de trabalho para Comitês. A mudança ocorrerá na próxima 115 

eleição de entidades de cada CBH e será representada pelos Assistentes Técnicos Regionais. 116 

Alex da Silva Corrêa ainda informa que está atualmente trabalhando em Porto Alegre, junto à 117 

Assessoria Técnica Estadual da Emater, o que está reduzindo sua participação no Comitê. 118 

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, dá-se por encerrada esta Ata, lavrada por mim 119 

Angela Ferreira, secretária executiva. 120 


