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Aos trinta e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, às treze horas e trinta 3 

minutos, no Salão Nobre da Prefeitura Municipal de Bagé/RS, reuniram-se para a 64ª Reunião 4 

Pública Ordinária do Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio Camaquã, os 5 

Representantes das Entidades, a Diretoria do Comitê Camaquã e demais convidados conforme 6 

consta no livro de presenças. O quórum foi conferido e a mesa composta pelos senhores: Renato 7 

Taiffke Zenker – Presidente do Comitê Camaquã; Lindomar Bergmann Duarte – Vice-Presidente 8 

do Comitê Camaquã; Luiz Rogério Silva da Silva – Secretário Executivo do Comitê Camaquã; 9 

Antenor Dutra Teixeira – representante da Câmara de Vereadores de Bagé; e Cristian Becker –10 

Assessor do Prefeito Municipal de Bagé e Secretário Executivo da Associação dos Municípios 11 

da Região Sudoeste/Pampa Gaúcho. Na abertura, o Presidente Renato Zenker saudou a todos e 12 

por estar com a voz rouca passou a condução da reunião ao Vice-Presidente Lindomar Duarte, 13 

que de imediato deu prosseguimento aos trabalhos agradecendo pela presença dos representantes 14 

do Comitê. A seguir, os representantes do município de Bagé, senhores Cristian Becker e 15 

Antenor Dutra Teixeira, deram as boas-vindas desejando uma boa reunião a todos. De acordo 16 

com a pauta, inicialmente foi apresentado o Projeto Mirantes Turísticos em Palmas, pelo Sr. 17 

Cristian Becker - Assessor do Prefeito Municipal de Bagé. O mesmo destacou que o programa 18 

tem por finalidade fomentar políticas públicas de cultura e turismo, desenvolvimento econômico, 19 

ciência, tecnologia e inovação, meio ambiente e proteção do Bioma Pampa, bem como promover 20 

a proteção, a valorização e a preservação dos recursos naturais, por meio da implementação de 21 

mirantes turísticos na área urbana e na região das Palmas, distrito rural do município, 22 

beneficiando a população em geral. Quanto aos recursos do projeto, o Sr. Cristian falou que os 23 

aportes financeiros e dotações orçamentárias são oriundas do Plano Plurianual 2018/2021, sob a 24 

coordenação do Gabinete do Vice-Prefeito de Bagé. O representante agradeceu ao Comitê pela 25 

oportunidade. A seguir foi aprovada a ata nº 05/2019, da última reunião pública do Comitê. O 26 

próximo item, foi apresentado pelo Secretário Rogério Silva, Plano de Aplicação Financeira do 27 

Convênio de Manutenção do Comitê Camaquã (nº 61/2015), para o período de 08 de dezembro 28 

de 2019 à 07 de dezembro de 2020, conforme aprovação anterior do pedido de prorrogação do 29 

prazo de vigência do convênio por mais um ano e autorização da Comissão Fiscal para a 30 

readequação dos saldos das rubricas do plano de trabalho. A programação de despesas ficou 31 

assim acordada: R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais) para a remuneração de doze meses do 32 

Secretário Executivo; R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) para a aquisição de materiais de 33 

escritório e informática; R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) para despesas com internet; R$ 34 

1.200,00 (um mil e duzentos reais) para despesas com ligações telefônicas; R$ 400,00 35 

(quatrocentos reais) para remessas postais; R$ 200,00 (duzentos reais) para despesas bancárias; 36 

para as viagens da Diretoria e/ou representante(s) do Comitê, R$ 10.000,00 (dez mil reais) para 37 

ressarcimento de quilômetro rodado; R$ 8.000,00 (oito mil reais) para passagens de ônibus e 38 

aéreas; R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) para despesas de táxi, aplicativo de transportes, 39 

pedágios e estacionamentos; R$ 6.000,00 (seis mil reais) para hospedagens e R$ 4.000,00 40 

(quatro mil reais) para alimentação; R$ 7.000,00 (sete mil reais) para a produção de material 41 

informativo do Comitê, folders e revistas; R$ 9.000,00 (nove mil reais) para a contratação de 42 

mídia veicular; e R$ 1.000,00 (um mil reais) para as despesas de hospedagem e manutenção do 43 

site e e-mails; totalizando R$ 100.000,00 (cem mil reais) a serem priorizadas as despesas fixas, 44 

em conformidade com o saldo bancário remanescente da 4ª parcela. No item seguinte o Biólogo 45 

João Carlos Dotto – Técnico da FEPAM, realizou a apresentação do Inventário Hidrelétrico do 46 
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Rio Camaquã, da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). O Sr. João informou que o 47 

inventário foi elaborado pela empresa Msul Energia e Participações Ltda e concluído em 48 

dezembro de 2010, com critérios utilizados para realizar estudos sobre a melhor cascata feita no 49 

rio em termos de potencial hidrelétrico. Sendo que o documento foi encaminhado à FEPAM para 50 

análise e avaliação do ponto de vista da viabilidade ambiental. O Sr. João destacou a proposta de 51 

doze (12) locais de barramento em dezessete (17) configurações alteráveis em potência ou área 52 

alagada. Seguindo, explicou sobre os eixos dos barramentos, das possibilidades estudadas no 53 

inventário, os custos e os benefícios para os tipos de arranjos. Ainda disse que as áreas dos 54 

alagamentos nas imagens do estudo foram consideradas pequenas, os impactos nos ambientes 55 

terrestres não tão significativos e que poderá haver a perda de florestas, mas com a possibilidade 56 

de mitigação através da aquisição de outras áreas a serem florestadas ao longo do tempo. O Sr. 57 

João salientou que o grande impacto ocorre no rio com a mudança de regime hídrico não 58 

havendo para isso a possibilidade de compensação. Falou também que cada uma das simulações 59 

possibilita construir seis (6), sete (7) ou oito (8) barramentos dos doze (12) previstos e que a 60 

diferença de opção é a quantidade de energia, onde o máximo de energia que o Rio Camaquã 61 

pode produzir é 43 megawatts. Foi ressaltado pelo Sr. João que a questão ambiental não poderá 62 

ser licenciada enquanto não forem promovidos os estudos necessários em atendimento às 63 

resoluções vigentes, e que o Departamento de Qualidade Ambiental de FEPAM designou um 64 

grupo multidisciplinar de analistas ambientais para fazer o levantamento de dados do Rio 65 

Camaquã. Acrescentou que o contato com o Comitê ocorre para ter a participação da sociedade 66 

possibilitando assim a participação de todos, considerando os interesses econômicos e 67 

ambientais de maneira a fazer o estudo da melhor maneira possível. O Sr. João agradeceu pela 68 

oportunidade e entregou cópia em CD do estudo da ANEEL. No espaço para manifestações, a 69 

Sra. Angela Marcia Scholante Colares (Cooperativa Agropecuária de Santana da Boa Vista) 70 

perguntou sobre a previsão do primeiro barramento no alto Camaquã e o Sr. João respondeu que 71 

seria na nascente do rio, na localidade de Rincão do Inferno com geração pequena de 3 72 

megawatts. A Sra. Angela perguntou também se houve informação ao Ministério Público de 73 

Bagé, visto que existe um inquérito civil tramitando desde o ano de 2011 sobre as PCHs 74 

(Pequenas Centrais Hidrelétricas) e o Sr. João respondeu que independente da questão legal e 75 

jurídica, o estudo é permitido por empresa habilitada junto à ANEEL. A Sra. Anabela Silveira de 76 

Oliveira Deble (URCAMP), disse que o Rio Camaquã é considerado um dos mais preservados 77 

do Estado do RS, perguntando sobre a possibilidade de implantação de parque eólico ao invés de 78 

PCHs, ao que o Sr. João respondeu que já está sendo licenciado um parque eólico na região, e 79 

que muito em breve a geração de energia na bacia do Rio Camaquã estará sendo 80 

operacionalizada, pois são setores com interesses diferentes, tendo no Zoneamento Eólico do 81 

Estado do RS uma área favorável contemplada nessa região. O representante Sr. Antenor Dutra 82 

Teixeira (Câmara de Vereadores de Bagé) se manifestou informando da lei municipal para a 83 

preservação paisagística do Rio Camaquã na área de Bagé e que existem muitos estudos de 84 

mineração o que traz preocupação para a região que tem produção agrícola e pecuária. O 85 

Secretário Rogério falou sobre o Plano de Bacia do Rio Camaquã concluído e aprovado em 86 

2016, onde consta a geração de energia elétrica na bacia e que existe apenas uma usina 87 

hidrelétrica em operação, a PCH Abranjo 1, em Encruzilhada do Sul, com geração de energia 88 

suficiente para abastecer uma cidade de dez mil habitantes. O Sr. João Dotto informou que a 89 

FEPAM irá propor um termo de referência, pedindo a indicação de um grupo de interlocutores 90 

do Comitê para o acompanhamento dos estudos e a troca de informações. Após foram escolhidos 91 

os seguintes membros: Rafael Sofia (Prefeitura de Camaquã), Juliana Young (UNIPAMPA), 92 
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Angela Marcia Scholante Colares (Cooperativa Agropecuária de Santana da Boa Vista), Vera 93 

Mariza Scholante Colares (Associação para a Grandeza e União de Palmas) e Anabela Silveira 94 

de Oliveira Deble (URCAMP). Além disso, ficou acordado com o Sr. João Dotto, para na 95 

próxima reunião do Comitê haver a apresentação da versão preliminar do Termo de Referência 96 

que visará a contratação de estudos de viabilidade socioambientais de licenciamento de 97 

aproveitamentos hidrelétricos na bacia do Rio Camaquã. No item seguinte da pauta, houve a 98 

apresentação do Programa de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA), pelo biólogo Rafael 99 

Sofia - Coordenador do Departamento de Educação Ambiental da Prefeitura Municipal de 100 

Camaquã. O mesmo falou da incumbência em realizar o trabalho do PSA recebida em 2017, 101 

através de visita de representantes do WWF-Brasil e TANAC/TANAGRO, com a finalidade de 102 

preservação de alguns mananciais contribuintes do Rio Camaquã. A partir daí começou-se um 103 

estudo que indicou a área da barragem do Arroio Maria Ulguim, localizada em Camaquã. Na 104 

explanação, o Sr. Rafael destacou que o Programa Produtor de Água da Agência Nacional de 105 

Águas (ANA), visa o financiamento de produtores rurais que vierem a realizar ações de proteção 106 

das águas em suas propriedades. O programa foi criado no município de Camaquã através da 107 

parceria entre entidades e empresas locais com a intenção de beneficiar financeiramente o 108 

projeto. Segundo informado pelo Sr. Rafael, através de lei municipal foi instituído um fundo para 109 

o recebimento das contribuições destinadas ao mencionado programa. Em relação a abrangência, 110 

inicialmente foram incluídas propriedades rurais da área experimental da barragem do Arroio 111 

Maria Ulguim, onde já foram realizadas reuniões com a adesão de vinte (20) produtores ao 112 

projeto. As ações previstas são as seguintes: cercamento de áreas prioritárias, reflorestamento de 113 

áreas degradadas, manutenção de estradas vicinais e a valoração da terra com incentivos aos 114 

produtores, tendo inicialmente como parceiros financiadores do programa, o Ministério Público 115 

Estadual e as empresas florestais TANAC/TANAGRO. A EMATER e a WWF-Brasil entraram 116 

com o apoio técnico. O Sr. Rafael concluiu a apresentação dizendo que o PSA de Camaquã 117 

poderá servir de exemplo e laboratório de experiências aos demais municípios da região que 118 

vierem a desenvolver o programa. Na sequência, a Sra. Vera Mariza Scholante Colares 119 

(Associação para a Grandeza e União de Palmas) perguntou sobre quais os benefícios para 120 

empresas financiadoras do projeto e o Sr. Rafael respondeu que o PSA poderá ser incluído como 121 

programa de governo e as empresas beneficiarem-se com o bem natural água, bem como forma 122 

de compensação ambiental. O Sr. Luciano Delfini Alencastro (Câmara de Vereadores de 123 

Camaquã), sugeriu a apresentação do programa PSA em reunião da Câmara de Vereadores de 124 

Camaquã. Prosseguindo com a pauta, os senhores Piter Alencastro de Souza e Silvio Bischof, 125 

integrantes do Grupo de Trabalho do Arroio Velhaco, apresentaram o relato das atividades 126 

ficando aprovada a reserva das vazões de água para os represos Chico Bueno, com vazão de 127 

1,161 m³/s e Leal Mendes, com vazão de 0,050 m³/s, deliberação em atendimento ao 128 

Departamento Estadual de Recursos Hídricos e Saneamento do RS (ofício nº 304/2019 do 129 

Gabinete do DRHS). Nos assuntos gerais, houve algumas manifestações dos representantes a 130 

respeito do projeto de alteração do Código Ambiental do RS. A Sra. Vera Mariza Scholante 131 

Colares (Associação para a Grandeza e União de Palmas), comentou sobre a sua participação na 132 

Audiência Pública realizada na Assembleia Legislativa, dizendo que ocorreu a solicitação de 133 

retirada do regime de urgência do projeto de lei e que não foi aceito pelo Governador do Estado. 134 

Destacou a representante que das alterações previstas a que mais preocupa é sobre o 135 

autolicenciamento ambiental, mas espera que as alterações propostas possam ser debatidas com a 136 

sociedade gaúcha. O Sr. Antenor Dutra Teixeira (Câmara de Vereadores de Bagé), falou que não 137 

houve o pedido pelo Departamento de Recursos Hídricos de posicionamento do Comitê, mas que 138 
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o debate proposto pelas entidades é interessante e quem quiser pode contestar a proposta através 139 

dos deputados na Assembleia Legislativa. Após, foram aprovadas as representações do Comitê 140 

em câmaras técnicas, o Sr. Piter Alencastro de Souza (Sindicato Rural de Tapes) a participar 141 

como titular da Câmara Técnica de Águas Superficiais (do CRH), e o Sr. Antenor Dutra Teixeira 142 

(Câmara de Vereadores de Bagé) a participar como segundo suplente da Câmara Técnica de 143 

Assuntos Jurídicos (do CONSEMA). Também, foi aprovada a participação do Sr. Luiz Rogério 144 

da Silva (Associação Comunitária Renovação de Amaral Ferrador) no VI Encontro Formativo de 145 

Educação Ambiental para a Gestão das Águas, nos dias 11 e 12 de novembro de 2019, na 146 

Agência Nacional de Águas-ANA, em Brasília/DF; e do Sr. Lindomar Bergmann Duarte (Vice-147 

Presidente do Comitê Camaquã), no Seminário Solo e Água no Contexto do Desenvolvimento 148 

em Bacias Hidrográficas, de 19 a 21 de novembro de 2019, na sede da Companhia de 149 

Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF, em Brasília/DF. Por 150 

fim, ficou confirmada a realização de reunião extraordinária no dia 20 de dezembro, em Cerro 151 

Grande do Sul e a Diretoria do Comitê autorizada a participar de eventos diversos relacionados a 152 

gestão de recursos hídricos. A reunião foi encerrada às dezesseis horas e trinta minutos. Nada 153 

mais havendo a tratar, lavro a presente ata, que após lida e aprovada será assinada por mim e 154 

pelo Presidente do Comitê Camaquã. 155 

 156 

 157 

Luiz Rogério Silva da Silva       Renato Taiffke Zenker 158 

                  Secretário Executivo                  Presidente 159 


