
 
 
 

COMITÊ DE GERENCIAMENTO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO LITORAL MÉDIO 1 
 2 

ATA 41ª REUNIÃO ORDINÁRIA  3 
 4 
DATA: 19/07/2017 5 
 6 
HORÁRIO: 9 horas 7 
 8 
LOCAL: Sindicato Rural de Palmares do Sul  9 
 10 
Presidência da Reunião: Leda Famer. 11 
      12 
Ao décimo nono (19º) dia do mês de julho do ano de dois mil e dezessete (2017), às nove 13 

horas, na sede do Sindicato Rural de Palmares do Sul, em Palmares do Sul – RS ocorreu a 14 

41ª Reunião Ordinária do Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Litoral Médio 15 

com as seguintes representações: No Grupo I, Usuários da Água estiveram presentes os 16 

representantes das seguintes Categorias de Uso: Pela Categoria do Abastecimento 17 

Público: CORSAN- Everaldo de Souza Schefer   - Categoria do Esgotamento Sanitário e 18 

Resíduos Sólidos: CORSAN Bruna Gomes.  Representando a Categoria da Produção 19 

Rural, Manoel das Neves Adam - do Sindicato Rural de Santo Antônio da Patrulha; Felisberto 20 

Oliveira dos Santos – Sociedade Técnica de Irrigação (STIL) e  João Paulo Müller- Sindicato 21 

Rural de Palmares do Sul. Categoria da Indústria: João Tadeu Vasconcellos da 22 

Silva,representante da COOPEAGRO;  pela  Associação Comercial e Industrial de Palmares 23 

do Sul- Angela Ferreira  e Fernando Lague pela Cooperativa Arrozeira Palmares Ltda. 24 

Categoria Lazer e Turismo, Jorge Luis Bragé Nozari, representante da Prefeitura Municipal 25 

de Osório. No Grupo II, Representantes da População da Bacia, estiveram presentes os 26 

representantes das seguintes categorias: Categoria Instituições de Ensino,Pesquisa e 27 

Extensão : Alex da Silva Corrêa ,da EMATER Palmares do Sul. Categoria das 28 

Organizações Ambientalistas: Ana Clara Maciel ,representante do IDEAAS , pela  29 

Organização Pró-Palmares do Sul,a representante Leda Famer e Luiz Elody Lima Sobreiro, 30 

da ONG Amigos da Floresta. 31 

No Grupo III, Órgãos Estaduais:  David Barenho da Secretaria de Saúde.  32 

Justificaram ausência:Jederson dos Santos Agliardi,Geovane Silveira e Marieta Braga. Ainda 33 

se fizeram presentes como convidados:  Ana B.Porto-Prefeitura Municipal de Palmares do 34 

Sul; Aimeé Siqueira e Fernando Silveira representantes  da  Prefeitura Municipal de Balneário 35 

Pinhal,  Josaine Mendes Pereira e Pedro Boeira representantes da Secretaria da Pesca de 36 

Tramandaí; José Tronchoni (IRGA) Allan Rosa, Reny Machado e Claudete Vaz Torres 37 

Azevedo do Sindicato Rural de Palmares do Sul. 38 



 
 
 

ABERTURA 39 
 40 
 A Presidente Leda Famer saúda a todos e agradece pela presença e dá como aberta a 41ª 41 

Reunião Ordinária. 42 

                                           ORDEM DO DIA 43 
 44 

1.Apreciação e aprovação da 40ª  Reunião Ordinária   – A Presidente Leda Famer coloca 45 

para apreciação e votação a ata anterior , a 40ª Reunião Ordinária . Não tendo nada a 46 

retificar, a ata é aprovada pelos membros. 47 

2. Prestação de contas maio e junho 2017 – Apresentado o Balancete de maio e junho de  48 

2017 e resumo das despesas deste período, com percentuais de utilização de cada despesa. 49 

Aprovada a prestação de Contas. Foi informado aos membros que o balancete encontra-se 50 

ainda no site do comitê, além de ter sido encaminhado previamente por e-mail aos membros. 51 

A Presidente ainda informou que nos próximos dias será repassado pelo governo o valor 52 

referente à aquisição para material permanente. Em relação às despesas, percentuais  e 53 

materiais para formatação constante no plano de trabalho a CPA irá se reunir para discutir e 54 

analisar o plano de trabalho em data á combinar. 55 

3. Indicação membros para Câmaras Técnicas do CONSEMA e Conselho do Parna 56 

(Mostardas)- A Presidente apresentou o quadro das Câmaras Técnicas do Consema e do 57 

FGC e informou  as Câmaras que o  Litoral Médio deverá indicar representante. Foi informado 58 

que as despesas de deslocamento do representante como km rodado e alimentação serão 59 

custeados através do Convênio da SEMA. A plenária aprovou as seguintes indicações que 60 

serão encaminhadas ao FGC (CONSEMA): CRH-Titular: Leda Famer;CTP Gestão 61 

Compartilhada -Suplente 2: Leda Famer;CTP-Mineração- Suplente 2: Luiz E.Lima 62 

Sobreiro;CT Águas Subterrâneas-Suplente: Fernando Lague;CT Perh-Suplente:Manoel das 63 

Neves Adam. Ainda ficou definido para o Conselho Nacional do Parque Lagoa do 64 

Peixe,conforme solicitado por ofício do Parque, foi aprovado a indicação de Everaldo de 65 

Souza  Schefer, representante da CORSAN no Comitê. 66 

4. Relato Visita Técnica Bacia do Rio Tramandaí- A presidente Leda Famer relatou sobre a 67 

visita técnica realizada em Xangri-Lá no dia 19 de julho de 2017. 68 

5. Relato II Curso de Formação de Educação Ambiental em Gestão de Recursos 69 

Hídricos- Secretária Executiva Angela Ferreira fez o relato da capacitação, que foi realizado 70 

nos dias 12 e 13 de julho de 2017 em Palmares do Sul com apresentação dos dados 71 

coletados na pesquisa de satisfação. Os dados da pesquisa serão encaminhados por e-mail 72 

aos membros. A secretária reforçou a importância dos membros nas capacitações. 73 



 
 
 

6. Relato Grupo de Trabalho Gestão da Lagoa dos Barros- O vice-presidente Fernando 74 

Lague informou que as ações pactuadas nas reuniões do GT Lagoa dos Barros não foram 75 

executadas. A limpeza da saída está sendo realizada periodicamente pela prefeitura 76 

municipal de Santo Antônio da Patrulha. A plenária aprovou o encaminhamento aos prefeitos 77 

municipais solicitando informações sobre o andamento das ações pactuadas em reuniões 78 

ocorridas em 2016 e 2017. Felisberto Oliveira dos Santos informou que a APROIRRIGA 79 

elaborará um material para informar aos usuários, como uma capacitação, e que será 80 

encaminhado ao Comitê para apreciação do material antes de capacitar os usuários da Lagoa 81 

dos Barros. Fernando Lague informou que o Comitê recebeu uma informação, na reunião 82 

realizada em Osório do Grupo de Trabalho Lagoa dos Barros (em fevereiro de 2017) que 83 

haveria uma inversão do fluxo de água. A presidente informou que em contato com o Comitê 84 

da Bacia do Rio Tramandaí,este desconhece esta inversão de fluxo. A plenária apoiou a 85 

formação de uma comissão formada por Fernando Lague, Alex Corrêa, Manoel das Neves 86 

Adam, Felisberto Oliveira e Angela Ferreira para verificar se realmente existe esta inversão. 87 

Alex Corrêa sugeriu que solicite à Enerfim o projeto de drenagem do parque eólico para 88 

auxiliar na visita ao local. Após a visita se encaminha ofício ao Comitê do Rio Tramandaí. 89 

Assuntos Gerais- Leda Famer- Procomitês : O Governo do RS vai gerenciar o recurso de 90 

R$500.000,00 e cada Comitê vai enviar sua demanda para   atividades de capacitação e 91 

educação ambiental. A presidente solicitou que sugestões de capacitação sejam 92 

encaminhadas para o e-mail do Comitê. Fernando Lague sugeriu capacitação em segurança 93 

de barragens e açude. Luiz Elody Sobreiro Lima sugeriu uma capacitação de proteção às 94 

nascentes. 95 

Utilização do Fundo de Recursos Hídricos - FRH/RS orçamento 2018: A presidente 96 

informou que pela Câmara Técnica Litoral-CTL foi aprovado e será encaminhado ao governo 97 

as seguintes demandas: Projetos Açude dos Felicianos(Comitê Litoral Médio), Barragem do 98 

Camaquã ( Comitê Camaquã) e Barragem da Fortaleza (Comitê Bacia Rio Tramandaí). 99 

Solicitaram (CTL) o valor de R$300.000,00 para cada projeto e será encaminhado até dia 25 100 

de julho para o CRH/RS todas as demandas de orçamento que foram aprovadas em reunião 101 

da  CTL. 102 

Açude dos Felicianos- Alex Corrêa explanou sobre o andamento do projeto de 103 

regularização ambiental do Açude. Fernando Lague salientou que não poderá haver 104 

transposição de uma bacia para outra. José Tronchoni reforçou que será levada em 105 

consideração a preocupação do vice-presidente. A presidente Leda Famer propôs colocar em 106 



 
 
 

pauta na próxima reunião ordinária este item,ficando Alex Corrêa responsável pela 107 

explanação. A plenária apoiou.  108 

Josaine Pereira-Informou que foi realizado contato com o CECLIMAR para solicitar a 109 

presença de um profissional para explanar sobre a pesca na reunião do comitê, e não obteve 110 

êxito. A presidente sugeriu colocar na pauta do Comitê um tema específico da pesca e 111 

solicitar a presença de representante do CECLIMAR para uma próxima reunião. 112 

Alteração datas- A presidente colocou para a plenária a alteração de data nas reuniões 113 

ordinárias de setembro e novembro devido as datas serem em feriados. A plenária decidiu ser 114 

em 14 de setembro e 22 de novembro. O Seminário de Gestão de Recursos Hídricos, a ser 115 

realizado em Osório também foi alterado, será no dia 28 de setembro, pois a data anterior iria 116 

coincidir com a reunião do CRH/RS. 117 

Programação Seminário e Palestrantes- Solicitado aos membros que enviem sugestões de 118 

temas e palestrantes para o Seminário em setembro.A presidente sugeriu Diretor Fernando 119 

Meirelles como palestrante e o tema Plano de Bacia do Litoral Médio. 120 

Encob 2017- Angela Ferreira informou que o Encontro de Comitês de Bacias Hidrográficas 121 

2017 será de 07 a 10 de novembro em Aracajú/Sergipe. 122 

Note Book e máquina digital Sala Verde- Angela Ferreira colocou para os membros que o 123 

note book recebido do Governo do Estado (Sala Verde) está com a placa mãe danificada,o 124 

que torna inviável o conserto do mesmo. Tem um parecer do técnico que avaliou o 125 

equipamento. A máquina digital também se encontra danificada. Será realizado contato com o 126 

CRH/RS para solicitar informações de como proceder. 127 

Ana Porto- a técnica da Prefeitura Municipal de Palmares do Sul sugeriu um encontro para 128 

reunir os técnicos das prefeituras municipais da região, onde se debaterá e discutirá as 129 

questões de interesse de todos como, licenciamento ambiental. Os encontros podem ser de 130 

dois em dois meses. Os membros apoiaram a sugestão. Posteriormente será agendado e 131 

organizada esta reunião.  132 

Visita Técnica à Portugal- Leda Famer informou que em novembro terá uma visita técnica a 133 

Portugal para conhecer a experiência de Portugal referente à gestão de resíduos sólidos. Esta 134 

ação é de iniciativa da SEMA/RS. Interessados podem enviar nome para a secretária 135 

executiva. Posteriormente serão enviadas informações para todos por e-mail. 136 

Felisberto Oliveira dos Santos e Manoel das Neves Adam-  A secretária executiva fez a 137 

leitura do ofício protocolado no Comitê por Felisberto Oliveira e Manoel das Neves Adam, 138 

referente a solicitação de cadastro no SIOUT junto ao DRH/RS.  No ofício cita-se que o 139 

DRH/RS informou aos produtores  que o cadastro no SIOUT 3 e a posterior outorga só seria 140 



 
 
 

realizada mediante a aprovação do Comitê de G.B.Hidrográfica do Litoral Médio,e que esta 141 

“regra esta valendo  para as Bacias do Rio dos Sinos,Gravataí e Bacias que possuem conflito 142 

com a do Litoral Médio (Lagoa dos Barros)”¹Texto extraído do oficio. A Presidente Leda 143 

Famer informa aos membros que desconhece esta regra, e que o Comitê do Litoral Médio vai 144 

acatar o ofício dos usuários e buscar informações junto ao DRH/RS de como proceder, visto 145 

não ter conflitos de uso de água na Bacia Litoral Médio. Os membros  apoiaram o envio de 146 

correspondência ao DRH/RS. Alex Corrêa vai fazer a formatação do ofício e repassar para a 147 

Secretária Executiva e para a Presidente Leda Famer analisar e encaminhar ao DRH. 148 

Consulta Popular-Alex Corrêa informa aos membros que terá consulta popular nos dias 149 

1,2,3 de agosto de 2017. Serão consideradas as 3 prioridades mais votadas e que os 150 

municípios devem ter no mínimo 6% do número de votantes para serem contemplados com o 151 

recurso.  152 


