
 
 
 

COMITÊ DE GERENCIAMENTO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO LITORAL MÉDIO 1 

ATA 53ª REUNIÃO ORDINÁRIA  2 

 3 
DATA: 05/11/2019 4 

HORÁRIO: 14 h  5 

LOCAL: Sindicato Rural de Palmares do Sul  6 

Presidência da Reunião:  Domingos Antônio Velho Lopes 7 
      8 
Aos cinco   (5º) dias do mês de novembro  do ano de dois mil e dezenove (2019), às quatorze  9 

horas , na sede do Sindicato Rural de Palmares do Sul, em Palmares do Sul/RS,ocorreu a 53ª 10 

Reunião Ordinária do Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Litoral Médio com as 11 

seguintes representações: No Grupo I, Usuários da Água estiveram presentes os 12 

representantes das seguintes Categorias de Uso: Pela Categoria do Abastecimento Público: 13 

CORSAN- Não houve representação; Categoria Esgotamento Sanitário- Não houve 14 

representante. Representando a Categoria da Produção Rural, representante do Sindicato 15 

Rural de Mostardas , Domingos Antônio V. Lopes; Sindicato Rural de Palmares do Sul, João 16 

Paulo Müller; representante da Cooperativa Arrozeira Palmares Ltda, Fernando Lague; 17 

Associação dos Produtores de Arroz de Palmares do Sul, Capivari do Sul, Cidreira e Balneário 18 

Pinhal, Marcelo Meyer dos Santos . Lazer e Turismo: Jorge Amaro de Souza Borges, 19 

representando a Prefeitura Municipal de Mostardas. Categoria Drenagem: Jordana Borba 20 

Gomes, da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha. Categoria Resíduos Sólidos: 21 

sem representantes. Categoria Indústria: Yanka Pascual Rosa, representante da Associação 22 

Comercial e Industrial de Palmares do Sul.  23 

 Grupo II, Representantes da População da Bacia, estiveram presentes representantes das 24 

seguintes categorias: Organizações Ambientalistas: Ana Clara Maciel – representando o 25 

IDEAAS; ONG Amigos da Floresta,Luiz Elody Lima Sobreiro. Categoria Instituições de 26 

Ensino, Pesquisa e Extensão: Alex da Silva Corrêa , da EMATER - Palmares do Sul.  27 

Categoria Associações Comunitárias: sem representantes. Categoria Legislativo Estadual 28 

e Municipal  : Manoel das Neves Adam, representante da Câmara Municipal de Santo Antônio 29 

da Patrulha.  Categoria Clubes de Serviços Comunitários : Não houve representantes nessa 30 

categoria. Na Categoria Comunidades Tradicionais, Rosângela Sefrin. No Grupo III,Órgãos 31 

Estaduais: Tenente Clairton Teixeira Rodrigues- Comando Ambiental ; David Barenho- 32 

representante da Secretaria da Saúde do RS. 33 

Justificou ausência: Jederson dos Santos Agliardi, Sandro Guazelli,Geovane da Rocha 34 

Silveira,  Leda Famer, Nilson Paulo Michel Missel, Marieta Braga. Ainda se fizeram presentes 35 



 
 
 

como convidados: Claudete Vaz Torres Azevedo (Sindicato Rural de Palmares do Sul), Aline 36 

D. Kaliski ( DRH/SEMA), Maria C. da Perciuncula (STR de Mostardas), Paulo Paim (DRH-37 

SEMA/RS) . 38 

ABERTURA 39 
 40 
 O Presidente :  Domingos Antônio Velho Lopes  saúda a todos e agradece pela presença 41 

e dá como aberta a 53ª Reunião Ordinária e solicita a aprovação dos membros para inversão 42 

de pauta em relação a explanação do Diretor Paulo Paim, os membros aprovam.  43 

                                           ORDEM DO DIA 44 
 45 

1.  Apreciação  Ata 52ª Reunião Ordinária  – A Secretária Executiva Angela Ferreira 46 

apresenta para apreciação a ata da reunião anterior.  O presidente  solicita aos membros que 47 

se manifestem se aprovam ou não a ata. Os membros aprovaram, com unanimidade, a ata sem 48 

alterações ou considerações. 49 

2. Presença do Diretor Paulo Paim (DRH/RS)- O Diretor do DRH/RS Paulo Paim apresentou 50 

a técnica do DRH/RS Aline Kaliski, que será o contato técnico junto aos comitês. O Diretor fez 51 

um relato sobre os instrumentos de gestão, enfatizando sobre a modernização da lei estadual 52 

dos recursos hídricos (10.350), uma lei enxuta, orgânica, com cara de 2020. Essa construção 53 

da minuta de lei se dará através de consulta/audiências junto a comitês de bacia hidrográfica, 54 

federações, universidades, todos os atores do sistema. Sobre Plano de Bacia, o Diretor 55 

colocou que se coloca à disposição para discutir só sobre plano de bacia hidrográfica com o 56 

Comitê. Enfatizou que é um processo longo e caro (em torno de 2 milhões). Sugere aos 57 

membros que se identifique quais os conflitos e necessidades da Bacia, envolvendo os 58 

representantes e cidadão na resolução do conflito. O Comitê é que decide se deseja ter um 59 

plano de bacia, se quer o enquadramento. Para problemas de qualidade da água, o Diretor 60 

sugere que a implantação de uma  rede de monitoramento já atenderá a necessidade do 61 

Comitê, sem a necessidade de construir um plano de bacia. Mas a discussão sobre ter plano 62 

de bacia é com o Comitê. Sobre o assunto Câmaras Técnicas, o Diretor Paulo Paim informa 63 

que estão sendo reestruturadas, em processo de transição todas as câmaras, devido a 64 

mudança na estrutura do governo. A tendência é que as câmaras técnicas se redesenhem, com 65 

a proposta de uma maior participação do governo nas câmaras. As Câmaras Técnicas 66 

trabalham por demanda do CRH/RS. O Presidente Domingos Antônio V. Lopes salientou que 67 

monitoramento é uma demanda da plenária do Litoral Médio. Paulo Paim observa que o Comitê 68 

que decide qual o caminho a seguir, sugerindo que se resolva os problemas e conflitos, dando 69 

um tempo para o planejamento clássico. Reforça que a Lei 10.350 deve ser mais flexível para 70 



 
 
 

que se possa executar as ações. Fazer planos de gestão, que resolvam os problemas. O Diretor 71 

observa ainda que a categoria da pesca não se faz presente nos comitês de bacia, em geral. 72 

Finalizando, o Diretor se coloca à disposição para conversar com o Comitê sobre a gestão dos 73 

recursos hídricos, sobre plano de bacia. O DRH está à disposição para auxiliar, para ajudar a 74 

decidir, que está propondo uma outra relação com o sistema, de parceria.  75 

3. Prestação de contas maio a setembro de 2019- Angela Ferreira entrega  o balancete das 76 

contas para os membros, apresenta ainda uma planilha dos percentuais de cada despesa 77 

utilizada até o momento. Angela Ferreira informa que o razão ( que descrimina cada despesa, 78 

com valor e fornecedor)  foi enviado juntamente com o balancete. O Presidente coloca em 79 

debate e análise as contas, sendo aprovada pelos presentes. A secretária executiva reforça 80 

que o balancete e razão ficará disponível no site do comitê para consulta pública.  81 

4. Relato CRH/Câmaras Técnicas/FGC/Conselhos/Eventos- O presidente e o vice fizeram 82 

um relato sobre a capacitação promovida pelo Comitê, o V Seminário de Gestão em Recursos 83 

Hídricos, ocorrido  em Mostardas em 18 de setembro, que teve a presença de 53 pessoas.  84 

5. Relato ENCOB 2019- Florianópolis- O vice-presidente Alex Corrêa faz um relato da sua 85 

participação no evento, nos dias 21 a 25 de outubro. Informou que teve 17 comitês do RS 86 

participando, relatou sobre as capacitações que participou, da reunião do FGC e  da 87 

Assembleia Geral do FNCBH.  Alex da Silva Corrêa coloca que um dos temas debatidos foi 88 

pagamento por serviços ambientais. Angela Ferreira sugere ser um excelente tema para 89 

aplicar nas capacitações do Comitê de Bacia. O Presidente agradece pela disponibilidade e 90 

participação do vice no ENCOB.  91 

6. Assuntos gerais- Reunião ordinária dezembro de 2019, confirmada em Mostardas na 19ª 92 

Ovearte. A secretária executiva e o vice estarão em capacitação sobre o Procomitês em 93 

Frederico Westphalen, também  no mesmo dia da reunião ordinária. O secretário Jorge Amaro 94 

se coloca à disposição para a organização da reunião em Mostardas. 95 

IV Fórum de Educação Ambiental em  Gestão de Recursos Hídricos em Santo Antônio da 96 

Patrulha, agendado para junho de 2020. Angela Ferreira manterá contato com Jordana Borba 97 

Gomes e demais membros do Comitê de Santo Antônio da Patrulha para organizarem a 98 

programação do evento, local e data. Os membros sugerem que o Curso de Formação de 99 

Educação Ambiental em Gestão de Recursos Hídricos, a ser realizado em abril/maio de 100 

2020 seja em Tavares e Capivari do Sul. O Secretário Jorge Amaro se compromete em 101 

contatar a Prefeitura de Tavares e auxiliar na mobilização.  102 



 
 
 

Confecção de materiais (cartilhas, folders,informativos) – O grupo sugere que seja 103 

investido o recursos em produção de vídeo, sobre a bacia. Os membros apoiam enviar ofício 104 

de consulta à Patrícia Moreira sobre a viabilidade de produção de vídeo.  105 

Domingos Antônio V. Lopes parabeniza o munícipio de Mostardas em relação à ação pública 106 

em relação a zona costeira, e passa a palavra ao Secretário Jorge Amaro. O secretário Jorge 107 

Amaro informa que o Município de Mostardas voltará a gerenciar a sua zona costeira, pois 108 

devido uma ação pública desde 2009, a zona costeira não era mais gerida pelo município.  O 109 

secretário reforça que a participação do Município junto ao Comitê de Bacia fez a diferença 110 

para que pleiteassem a gestão  de suas praias.  111 

Ana Clara Maciel solicita apoio do Comitê para que se oficie a Corsan solicitando os relatórios 112 

referente aos  lançamentos dos efluentes na Lagoa dos Barros, da E.T.E de Osório. Os 113 

membros apoiam. Angela Ferreira e Jordana Borba farão o texto para que seja encaminhado à 114 

Corsan. 115 

Domingos Antônio V. Lopes agradece a presença de todos, e especialmente pela presença 116 

do Batalhão Ambiental. Reforça que o Diretor Paulo Paim se disponibiliza a participar da 117 

reunião ordinária em janeiro para tratar sobre plano de gestão da bacia. 118 

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

Angela Ferreira, secretária executiva. 120 


