
 

 

 

COMITÊ DE GERENCIAMENTO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO LITORAL MÉDIO 1 

 2 

ATA 5ª  REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 3 

 4 

DATA:08/12/2017 5 

HORÁRIO: 9 horas 6 

LOCAL: Sindicato Rural de Palmares do Sul  7 

Presidência da Reunião: Leda Famer. 8 

      9 

Ao oitavo dia (8º) dia do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete (2017), às nove 10 

horas, na sede do Sindicato Rural de Palmares do Sul, em Palmares do Sul – RS ocorreu a 5ª 11 

Reunião Extraordinária do Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Litoral Médio 12 

com as seguintes representações: No Grupo I, Usuários da Água estiveram presentes os 13 

representantes das seguintes Categorias de Uso: Pela Categoria do Abastecimento 14 

Público: CORSAN- Joceli Flores Nardini  - Categoria do Esgotamento Sanitário e 15 

Resíduos Sólidos: CORSAN – Jederson dos Santos Agliardi e Bruna Oliveira Gomes.  16 

Representando a Categoria da Produção Rural, João Paulo Müller- Sindicato Rural de 17 

Palmares do Sul; Jair Garcia,representando o Sindicato Rural de Mostardas e Virgilio Braz 18 

representando a Cooperativa Arrozeira Palmares Ltda . Categoria da Indústria:  Associação 19 

Comercial e Industrial de Palmares do Sul- Angela Ferreira e pela Cooperativa Arrozeira 20 

Palmares Ltda : Fernando Lague . Pela Categoria Especial de Gestão urbana e Ambiental 21 

Municipal – Geovane da Rocha Silveira, representante da Prefeitura Municipal de Capivari do 22 

Sul e Letícia da Silva Ferreira, da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha.  No 23 

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

das seguintes categorias: Categoria das Organizações Ambientalistas: pela Organização 25 

Pró-Palmares do Sul, a representante Leda Famer. Categoria de Associações 26 

Comunitárias; Estela Maris Teixeira Costa, representante da Associação Comunitária Dr 27 

Edgardo Pereira Velho e Nilson Paulo Michel Missel,representante da RURALCID.   28 

No Grupo III, Órgãos Estaduais: Fabiano Minossi Silva (SEMA/FEPAM).  29 

Justificaram ausência: Jorge Luis Bragé Nozari, representante da Prefeitura Municipal de 30 

Osório; Ana Clara Maciel, representante do IDEAAS; Alex da Silva Corrêa, da EMATER 31 

Palmares do Sul. Ainda se fizeram presentes como convidados: Jurandir da C. Homem, 32 



 

 

 

Alvina Justina da C. Marques, Maria Cristina da C. Porciúncula (Sindicato Trabalhadores 33 

Rurais de Mostardas e COOPTRAM), Tadeu Cardoso da Porciúncula (Sindicato 34 

Trabalhadores Rurais de Mostardas), Claudete Vaz Torres Azevedo (Sindicato Rural de 35 

Palmares do Sul) e Domingos Lopes (Sistema Farsul). 36 

 37 

                                                           ABERTURA 38 

 A Presidente Leda Famer saúda a todos e agradece pela presença e dá como aberta a 5 ª 39 

Reunião Extraordinária. 40 

                                                       ORDEM DO DIA 41 

 42 

1. Aprovação ata 43ª Reunião Ordinária – A Presidente Leda Famer coloca para 43 

apreciação e votação a ata anterior, a 43ª Reunião Ordinária. Os membros não tem nada a 44 

acrescentar ou alterar na ata, sendo aprovada. 45 

 2.Apresentação da distribuição de vagas conforme Resolução  nº230-  A Presidente 46 

Leda Famer informa como funciona o processo eleitoral de entidades,  detalhando como as 47 

entidades devem participar do processo e indicar seus representantes para a eleição. A 48 

presidente agradeceu a CPA pela disponibilidade em analisar a Resolução nº 230. Angela 49 

Ferreira apresentou como a plenária do Comitê Litoral Médio está formada atualmente 50 

detalhando as entidades e as vagas em aberto, como está na Resolução nº 230 e a sugestão 51 

da CPA da nova distribuição das vagas. A CPA justifica a exclusão de uma vaga da Pesca 52 

devido a pouca participação das entidades nesta vaga, mesmo com todos os contatos 53 

realizados junto a entidades para ocupar esta vaga. A vaga de Pesca será substituída pela 54 

vaga em Drenagem, o que possibilita a maior participação das Prefeituras Municipais no 55 

Comitê.  A CPA sugere a seguinte composição: excluir uma (01) vaga da Pesca e substituir 56 

por uma (01) vaga em Drenagem. Na Categoria Usuários excluir as vagas de Associação 57 

Profissionais (02 vagas) e substituir por uma (01) vaga para Instituições de Ensino, 58 

Pesquisa e Extensão e por uma (01) vaga para Comunidades Tradicionais. A plenária 59 

aprovou a nova composição. Será encaminhada a nova composição ao CRH / RS para 60 

aprovação e publicação da composição. A próxima reunião do CRH/RS será somente em 61 

março de 2018. A presidente Leda Famer coloca que como tem que ser aprovado no 62 

CRH/RS e publicado esta nova composição, o CRH/RS não terá tempo hábil para abrir o 63 

processo eleitoral, sugerindo aos membros que se solicite ao CRH/RS prorrogação do 64 

mandato atual da diretoria e plenária. A Presidente ainda justifica a solicitação de 65 



 

 

 

prorrogação devido à elaboração do Plano de Bacia do Litoral Médio,que está previsto para 66 

iniciar em  dezembro de 2017. A plenária aprova a solicitação de prorrogação de mandato de 67 

diretoria e plenária pelo período de 10 meses.  68 

3. Criação da Comissão eleitoral- Devido à solicitação de prorrogação de mandato que será 69 

encaminhada ao CRH/RS, a formação da Comissão Eleitoral será constituída posteriormente. 70 

4.Realocação de valores do Plano de Trabalho convênio SEMA nº 081/2015- Os 71 

membros da CPA ainda analisaram,em 28 de novembro de 2017,o balancete e a distribuição 72 

dos valores do plano de trabalho, readequando os valores a necessidade do Comitê.  A 73 

sugestão de realocação dos valores ainda foi encaminhada, juntamente com a convocação, 74 

aos membros para apreciação e análise. A realocação de valores, por informação da Patrícia 75 

Moreira Cardoso à presidente e ao vice-presidente, poderá ser solicitada por ofício e não mais 76 

por aditivo. Esta realocação de valores já tinha sido solicitada em 2016, por aditivo, mas ainda 77 

não tinha sido publicada pela SEMA/RS.  Angela Ferreira apresentou a readequação dos 78 

valores, detalhando os itens que foram alterados e os suprimidos. Justifica-se o pedido de 79 

realocação em confecção de cartilhas, folders, informativos, quilometro rodado, divulgação 80 

jornal /rádio devido à mobilização que será realizada nos municípios que compõe a Bacia 81 

para a elaboração do Plano de Bacia. Ainda foi reajustado o salário da secretária executiva e 82 

honorários do contador. Colocado pela Presidente em votação a readequação, os membros 83 

aprovaram.  Ana Maciel, por e-mail, igualmente aprovou a solicitação de realocação de 84 

valores.  85 

5. Assuntos Gerais- O vice-presidente Fernando Lague coloca sobre a sugestão que o GT 86 

Lagoa dos Barros apresentou na última reunião do grupo, no dia 05 de dezembro de 2017, de 87 

envio de uma notificação registrada ao Sr. Leonardo Braga solicitando que seja adequada a 88 

ponte/obra que está reduzindo a vazão do canal do escoadouro na Lagoa dos Barros. 89 

Fabiano Minossi colocou que se tem que dar um prazo e constar na notificação este prazo, e 90 

que após será comunicado aos órgãos ambientais competentes. O grupo sugeriu um prazo 91 

de 40 dias. Domingos Lopes igualmente informou que existe uma resolução no CRH /RS 92 

sobre os prazos. O representante do Sindicato Rural de Mostardas Jair Garcia sugere que 93 

também seja notificada a Petrobrás para fazer as adequações necessárias. Leda Famer 94 

coloca em votação o envio de notificação para Leonardo Braga e para a Petrobrás (projeto 95 

Bay Pass-Desvio). Aprovado o envio de notificações.  96 

Angela Ferreira- conforme troca de informações com grupo de secretários executivos de 97 

comitês foi colocado que o ressarcimento de despesas aos membros de CPA/Câmaras 98 



 

 

 

Técnicas que tenham vínculo com órgãos públicos municipais, estaduais ou federais pode ter 99 

glosa da CAGE, pois a CAGE entende que o representante pode solicitar ressarcimento pelo 100 

Comitê e pela entidade que ele representa. A Presidente coloca que está bem claro na 101 

resolução da CAGE que o pagamento não pode ser por serviço prestado, e que despesas de 102 

alimentação, quilometro rodado não é serviço. A Presidente coloca que o 103 

membro/representante poderá assinar uma declaração informando que ele não recebeu 104 

ressarcimento em duplicidade, nos casos que o representante for funcionário público. 105 

Compra de equipamentos – Angela Ferreira informa que será pela internet, pois foram 106 

feitas as pesquisas na cidade e os itens não são comercializados no município. Será feito um 107 

cheque de adiantamento em nome da presidente Leda Famer para a aquisição dos materiais. 108 

Alguns itens terá cobrança de frete, mas no momento do pagamento se justifica que não foi 109 

pago o frete com recurso do convênio. Fernando Lague questiona sobre os equipamentos da 110 

Sala Verde, em relação ao Termo de Responsabilidade em que ele assinou como 111 

responsável pelos equipamentos. Angela Ferreira informa que em contato com a Carmem do 112 

CRH/RS, esta informou que ainda não se tem orientação de como proceder para dar baixa 113 

em equipamentos ou como será o repasse para as entidades administrarem esses bens. 114 

João Paulo Müller- Coloca que a capacitação em SIOUT (Balcão FEPAM/SEMA)foi 115 

excelente, e que se devam ter mais capacitações. Angela Ferreira informa que em conversa 116 

com a Caroline Teixeira (Balcão FEPAM/SEMA), ela informa que o Comitê pode solicitar 117 

sugestões de temas aos membros na primeira reunião do Comitê e fazer um plano de 118 

capacitações para os membros, de acordo com a disponibilidade dos técnicos da FEPAM. 119 

Fernando Lague sugere o tema atualização do sistema de licenciamento de propriedade 120 

rural. Leda Famer informa que em 2018 terá ainda a capacitação em segurança de barragens 121 

e açudes. A presidente solicita que seja encaminhado um ofício de agradecimento pela 122 

capacitação em SIOUT, para o Diretor Fernando Meirelles e a Caroline Teixeira.  123 

Domingos Lopes- Em relação à Resolução 288 informa que o CONSEMA vai apreciar a 124 

Resolução, e que provavelmente em março de 2018 aprove a Resolução e a partir de abril de 125 

2018 entre em vigor. Além disso, deverá ter um treinamento para a FEPAM em janeiro para 126 

atualizar as informações sobre a Resolução 288.  Domingos Lopes ainda teceu elogio ao 127 

perfil imparcial e dedicado da Presidente , e comentou que nas reuniões do DRH / Conselho 128 

cita-se que o Comitê do Litoral Médio tem demandado de forma sem dar prioridades a 129 

usuários ou instituições. Também coloca que no Arroio Velhaco foi colocada uma régua para 130 

acessar o nível do Arroio, com objetivo de resolver os conflitos locais, e as informações 131 



 

 

 

podem ser acessada por celular.   As barragens que foram propostas pelos comitês tem verba 132 

anunciada para isso. Reforça que se formos organizados teremos acesso aos recursos no 133 

governo de forma legal e harmoniosa.  Domingos Lopes ainda reforçou a participação da 134 

sociedade na Oficina Participativa do Diagnóstico ZEE/RS no dia 12 de dezembro de 2017 135 

em Osório, fazendo um breve relato sobre o ZEE/RS. Finalizou salientando a eficiência, 136 

qualidade e didática da capacitação em SIOUT no dia 06 de dezembro de 2017. 137 

Leda Famer- Sobre a última reunião ocorrida da Câmara Técnica do Litoral - CTL em 04 de 138 

dezembro ficou acertado que terá o Seminário da Laguna dos Patos para discutir a gestão 139 

da Laguna, e poderá ser em maio de 2018, vai depender do DRH/RS a data.  A SEMA vai 140 

promover o evento e os Comitês vão mobilizar .  Sobre Plano de Bacia vai agendar uma 141 

reunião do Diretor Fernando Meirelles com a CPA se possível ainda em dezembro, e que o 142 

Plano será trabalhado em todos os municípios da Bacia do Litoral Médio. 143 

Reunião para Prestação de contas- Ficou agendado o dia 17 de janeiro de 2018 (quarta-144 

feira), na parte da tarde, às 13 h 30 m para a Reunião Ordinária de prestação de contas do 145 

convênio SEMA nº 081/2015.  146 

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, dá-se por encerrada esta Ata. 147 


