ATA N.º 05/2012 – COMITÊ CAMAQUÃ
Aos dezoito dias do mês de outubro do ano de dois mil e doze, às quatorze horas, na Câmara
de Vereadores de Santana da Boa Vista, reuniram-se para a 37ª Reunião Pública Ordinária do
Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio Camaquã, os Representantes das
Entidades Membros titulares e suplentes, a Diretoria do Comitê Camaquã e demais
participantes conforme consta no livro de presenças. A mesa foi composta pelos senhores:
Renato Taiffke Zenker - Presidente do Comitê Camaquã, Mário Fernando Florisbal Damé Vice-Presidente do Comitê Camaquã, Luiz Rogério Silva da Silva – Secretário Executivo do
Comitê Camaquã, Orlando Pereira Prade – Secretário Municipal da Agricultura de Santana da
Boa Vista e Arilton Freitas – Vereador de Santana da Boa Vista. Conferido o quorum, foi
aberta a reunião pelo Presidente Renato Zenker e após os representantes do município de
Santana da Boa Vista, senhores Orlando Pereira Prade e Arilton Freitas deram as boas vindas
aos presentes desejando um bom trabalho ao Comitê. A seguir, foram aprovadas as atas
números 01/2012, 02/2012, 03/2012 e 04/2012 das últimas reuniões, e o Secretário Rogério
fez os comunicados das participações da Diretoria do Comitê nos diversos eventos
relacionados com recursos hídricos. Conforme a ordem do dia, foram apresentados, discutidos
e deliberados pelo Plenário vários assuntos de interesse do Comitê Camaquã. Inicialmente foi
composta a Comissão Permanente de Assessoramento-CPA, pelos representantes João Izidoro
Viegas – AUD, Karla Leal Cozza – CORSAN, Lindomar Bergmann Duarte – Sindicato dos
Trabalhadores Rurais de Camaquã, Carlos Alberto Flôres – Embrapa Clima Temperado, Vitor
Emanuel Quevedo Tavares – UFPEL, Orvalino Mendes de Oliveira – Associação
Comunitária Carvalho Bastos, José Costa Fróes – Associação de Engenheiros Agrônomos de
Pelotas, Selênio Simões de Oliveira – APROMAC, Leonardo Lima Pires – Associação ItaíCaimãn, e Fernando Luiz Horn – EMATER. Na seqüência foi constituída a Comissão Fiscal
formada pelos representantes Abdon Melo da Rosa – Sindicato Rural de Santana da Boa
Vista, Márcio Freda Rassier – Câmara de Vereadores Encruzilhada do Sul, e Éverton
Pogozelski – Câmara de Vereadores de Camaquã. O Secretário Rogério fez a apresentação do
Relatório Final da Prestação de Contas, referente ao Plano de Aplicação 2011/2012, valor de
R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais) recebido do Fundo de Recursos Hídricos-SEMA-RS, em
19 de maio de 2011, ficando o mesmo aprovado. Continuando, houve a aprovação de
alterações ao Plano de Trabalho do Comitê-Plano de Aplicação 2012/2013, de acordo com o
Convênio SEMA/AUD n.º 09/2011, sendo excluído o item previsto de elaboração de um
vídeo institucional da rubrica Serviços de Divulgação e remanejado o valor de R$ 13.000,00
(treze mil reais) desta conta para as rubricas Atividades de Representação da Diretoria do
Comitê e Manutenção de Equipamentos, Hardwares e Softwares. Conforme ajustado, a
rubrica de Serviços de Divulgação do Comitê ficou com o saldo de R$ 2.000,00 (dois mil
reais) para a aquisição de baners, faixas, cartazes, cartões, folders, boletins, informes,
documentários e cartilhas; a rubrica de Manutenção de Equipamentos, Hardwares e Softwares
passou para o valor de R$ 300,00 (trezentos reais); e a rubrica de Atividades de
Representação, referente às viagens da Diretoria, passou para o valor total de R$ 17.000,00
(dezessete mil reais), distribuídos em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para combustíveis, R$
3.000,00 (três mil reais) para alimentação, R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para hospedagens, e
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para passagens de ônibus e aéreas. No próximo item da pauta
foi aprovado o Calendário de Reuniões para o exercício de 2013, sendo as ordinárias para os
dias 31 de janeiro, em Arambaré, 25 de abril, em Canguçu, 18 de julho em Cristal e 17 de
outubro em Bagé. Quanto as extraordinárias, serão realizadas de acordo com as demandas do
Comitê, ficando previamente escolhidos os municípios de Lavras do Sul e Camaquã. Depois,
tratou-se da Segunda Chamada das Entidades para completar as vagas existentes do Comitê,
ficando aprovada a sua realização com o período de inscrições a partir de 01 de novembro até
15 de dezembro de 2012. O Plenário deliberou que as inscrições deverão ser encaminhadas ao
e-mail do Comitê, devendo ser considerada a ordem de recebimento para a aprovação da

entidade. No item seguinte, o Plenário discutiu sobre a atual situação das outorgas do Arroio
Velhaco, que conforme informações anteriores da Dra. Rejane Silva – Chefe da Divisão de
Outorgas-DRH, estão faltando complementações de documentos já solicitados aos técnicos
envolvidos. O Secretário Rogério leu o e-mail do Engenheiro Agrônomo Denis Danelon
Pereira, no qual solicita prorrogação da outorga do Arroio Velhaco. Também foi feita a leitura
do ofício do INCRA-RS n.º 825/2012, assinado pelo Coordenador de Meio Ambiente, Sr.
Paulo Heerdt Júnior, encaminhado ao Comitê, onde requer prazo adicional para instrução
processual com a finalidade de regularização da outorga para os usuários dos Projetos dos
Assentamentos Fazenda Santa Marta e Caturrita, bem como agricultores lindeiros. Ficou
acordado pelo Plenário que não se tomará nenhuma providência nesse sentido, pois as
obrigações são dos próprios usuários em obedecer ao que foi estabelecido no Roteiro do
Marco Regulatório de Outorga aprovado pelo Comitê. Aprovou-se a inclusão da usuária
Solange Soares Tavares do represo Solonita na distribuição de águas do Arroio Velhaco, com
área a ser outorgada de 50 (cinqüenta) hectares. O DRH deverá ser comunicado desta
deliberação através de ofício do Comitê, além disso, pedido respostas sobre a aceitação ou
não da proposta antes encaminhada, referente a medição de vazão do referido arroio. No
último item da ordem do dia, foi apresentado o Plano Ambiental de Conservação e Uso do
Entorno dos Reservatórios Artificiais – PACUERA, da Barragem de Canguçu, em
cumprimento à Resolução CONAMA n.º 302/02, Artigo 4º, parágrafo 3º. Os palestrantes
foram os técnicos Paulo Germano – Engenheiro e Chefe do Departamento de Gestão de
Recursos Hídricos da CORSAN e Willi Bruschi Jr. – Biólogo da Empresa Biolaw Consultoria
Ambiental. Após, o Plenário do Comitê aprovou o PACUERA apresentado. Nos assuntos
gerais, o Presidente Renato falou sobre a previsão orçamentária do Plano de Trabalho,
referente ao Secretário Executivo. Disse que o valor atual mensal pago pelos serviços de
autônomo é de R$ 1.850,00 (um mil, oitocentos e cinqüenta reais), baseado no Plano de
Trabalho do período anterior. Explicada a situação, o Presidente Renato colocou em votação o
aumento da remuneração mensal do Secretário Executivo, de acordo com Plano de Aplicação
2012/2013, para o valor de R$ 2.250,00 (dois mil, duzentos e cinqüenta reais), a partir de
outubro de 2012, ficando aprovado pelo Plenário do Comitê. Outro assunto foi a
representação do Comitê Camaquã no XIV Encontro Nacional de Comitês de Bacias
Hidrográficas, a ser realizado nos dias 04 a 09 de novembro de 2012, em Cuiabá-MT. O
Plenário do Comitê aprovou a participação do Presidente, Vice-Presidente e o Secretário
Executivo neste evento. Por último, o Sr. Wilson Machado apresentou o Projeto da
Biorrefinaria do município de Cristal. A reunião foi encerrada às dezessete horas e dez
minutos. Nada mais havendo a tratar, lavro a presente ata, que após lida e aprovada será
assinada por mim e pelo Presidente do Comitê Camaquã.

Luiz Rogério Silva da Silva
Secretário Executivo

Renato Taiffke Zenker
Presidente

