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

minutos, no auditório da Câmara Municipal de Vereadores de Cerro Grande do Sul, reuniram-se 4 

para a 43ª Reunião Pública Extraordinária do Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica 5 

do Rio Camaquã, os Representantes das Entidades, a Diretoria do Comitê Camaquã e demais 6 

convidados conforme consta no livro de presenças. O quórum foi conferido e a mesa composta 7 

pelos senhores: Renato Taiffke Zenker – Presidente do Comitê Camaquã; Lindomar Bergmann 8 

Duarte – Vice-Presidente do Comitê Camaquã; Luiz Rogério Silva da Silva – Secretário 9 

Executivo do Comitê Camaquã; Marlene Heidrich – Vice-Prefeita Municipal de Cerro Grande 10 

do Sul; Alairto dos Santos Raphaelli – Presidente da Câmara de Vereadores de Cerro Grande do 11 

Sul; Carlos Alberto Pacheco Coutinho – Chefe de Gabinete da Prefeitura de Cerro Grande do 12 

Sul; e Alvaro Huber Ribeiro – Presidente do Conselho Diretor da AUD. Na abertura da reunião o 13 

Presidente Renato Zenker cumprimentou a todos e a Sra. Marlene Heidrich (Vice-Prefeita) e o 14 

Sr. Alairto dos Santos Raphaelli (Presidente da Câmara de Vereadores), deram as boas-vindas 15 

aos visitantes desejando um bom trabalho ao Comitê. O Sr. Alvaro Huber Ribeiro (Presidente da 16 

AUD), cumprimentou a todos comunicando a representação da AUD em importantes eventos 17 

realizados em 2019, sendo os seguintes: XXXII Seminário Nacional de Grandes Barragens, em 18 

Salvador/BA; e o XXI ENCOB - Encontro Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas, em 19 

Foz do Iguaçu/PR. Seguindo a pauta, o Secretário Rogério Silva fez a apresentação da Prestação 20 

de Contas referente ao Convênio SEMA/FRH-RS – AUD-COMITÊ CAMAQUÃ nº 61/2015, do 21 

período de 06 de abril de 2019 a 07 de dezembro de 2019, do saldo da terceira parcela em 06 de 22 

abril de 2019, no valor de R$ 17.217,59 (dezessete mil, duzentos e dezessete reais e cinquenta e 23 

nove centavos), mais o valor da quarta parcela recebida em 10 de julho de 2019, no valor de  R$ 24 

100.000,00 (cem mil reais), do Fundo de Investimentos em Recursos Hídricos do Estado do Rio 25 

Grande do Sul, e os rendimentos obtidos da aplicação financeira no Super Fundo de 26 

Investimentos Renda Fixa – Banrisul S/A. Após ficou aprovada a prestação de contas pelo 27 

Plenário, conforme o parecer favorável da Comissão Fiscal do Comitê. De acordo com o 28 

resultado do período da prestação de contas demonstrado no balancete financeiro, restou como 29 

crédito disponível o valor de R$ 56.329,53 (cinquenta e seis mil, trezentos e vinte e nove reais e 30 

cinquenta e três centavos), em 07 de dezembro de 2019. Este saldo poderá ser utilizado na 31 

continuidade das atividades do próximo período de 08 de dezembro de 2019 a 07 de dezembro 32 

de 2020, na execução das despesas previstas em conformidade com a prorrogação de ofício do 33 

Convênio, publicada no Diário Oficial do Estado em 03 de dezembro de 2019, pela Secretaria 34 

Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura. Conforme pautado, ficou aprovado o calendário de 35 

reuniões públicas do Comitê para o ano de 2020, a saber: 30 de janeiro, reunião extraordinária 36 

em Chuvisca; 28 de fevereiro, reunião extraordinária em Turuçu; 27 de março, reunião ordinária 37 

em Encruzilhada do Sul; 23 de abril, reunião extraordinária em Cristal; 08 de maio, reunião 38 

extraordinária em Amaral Ferrador; 26 de junho, reunião ordinária em Camaquã; 30 de julho, 39 

reunião extraordinária em São Lourenço do Sul; 28 de agosto, reunião extraordinária em 40 

Sentinela do Sul; 30 de setembro, reunião ordinária em Lavras do Sul; 30 de outubro, reunião 41 

extraordinária em Arambaré; 26 de novembro, reunião extraordinária em Canguçu; e 11 de 42 

dezembro, reunião ordinária em Tapes. Com relação às reuniões extraordinárias, as mesmas 43 

serão confirmadas no decorrer do ano e realizadas se necessárias. Após, o biólogo João Carlos 44 

Dotto – Técnico da FEPAM, apresentou a versão preliminar do termo de referência que visa a 45 
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contratação de serviços de consultoria para o desenvolvimento de estudos socioambientais, no 46 

que se refere ao inventário hidrelétrico do Rio Camaquã. O Sr. João Dotto falou que o resultado 47 

destes estudos servirá para avaliação da FEPAM sobre a viabilidade de licenciamento ambiental 48 

dos possíveis barramentos e que que deverá haver uma decisão conjunta através da participação 49 

da sociedade da bacia a se manifestar sobre o licenciamento da atividade hidrelétrica. A seguir, 50 

houve algumas manifestações dos representantes do Comitê quanto aos impactos ambientais da 51 

atividade hidrelétrica e o Sr. João Dotto solicitou ao Comitê a continuação do acompanhamento 52 

dos estudos através do grupo de trabalho criado na última reunião, inclusive a colaboração na 53 

conclusão do termo de referência. Ao término da explanação, o Sr. João Dotto agradeceu pela 54 

oportunidade dizendo que após o resultado da licitação, a empresa vencedora poderá participar 55 

de reunião do Comitê e propiciar uma deliberação a ser considerada pela FEPAM na decisão 56 

final do licenciamento. No item seguinte, a Plenária do Comitê aprovou um agradecimento 57 

especial e formal ao Comando Ambiental da Brigada Militar de Camaquã – PATRAM, pelos 58 

excelentes trabalhos realizados em apoio ao Comitê Camaquã, com vistas ao atendimento das 59 

normas de usos das águas, por parte de produtores rurais usuários do Arroio Velhaco, 60 

especialmente no que se refere ao cumprimento das outorgas emitidas pelo DRHS-Departamento 61 

Estadual de Recursos Hídricos e Saneamento. Continuando, teve o relato sobre o abastecimento 62 

de água de Cerro Grande do Sul, pelo técnico da CORSAN local, Sr. Marcos Volnei de Oliveira, 63 

ressaltando o mesmo que a situação do município está em normalidade. Após, o Grupo de 64 

Trabalho do Arroio Velhaco, representado pelos engenheiros agrônomos Silvio Luis Bischoff da 65 

Silva, Dênis Danelon Pereira e Piter Alencastro de Souza, apresentaram o relato das atividades, 66 

sendo aprovado o pedido a ser encaminhado ao DRHS, para que seja realizado o reestudo 67 

referente ao represo do Sr. Alfredo de Melo Gomes Rocha, pelo entendimento de que as águas 68 

de derivação deste represo provém à montante da confluência do Velhaco Norte com o Arroio 69 

Tigre, retornando à calha principal do Arroio Velhaco. Por fim, a Diretoria do Comitê ficou 70 
autorizada a participar dos próximos eventos relacionados a gestão de recursos hídricos e o 71 

Presidente Renato Zenker agradeceu a todos encerrando a reunião às dezesseis horas e trinta 72 

minutos. Nada mais havendo a tratar, lavro a presente ata, que após lida e aprovada será assinada 73 

por mim e pelo Presidente do Comitê Camaquã. 74 
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Luiz Rogério Silva da Silva       Renato Taiffke Zenker 77 

                  Secretário Executivo                  Presidente 78 


