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Aos dez dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e quinze, às treze horas e trinta 3 

minutos, na Câmara de Vereadores de Pinheiro Machado, reuniram-se para a 21ª Reunião 4 

Pública Extraordinária do Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio 5 

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

convidados conforme consta no livro de presenças. Inicialmente foi conferido o quórum e 7 

composta a mesa pelos senhores: Paulo Roberto Burgo – Vereador de Pinheiro Machado, 8 

Juliane Vedana Flor – Representante do Departamento Estadual de Recursos Hídricos, 9 

Renato Taiffke Zenker - Presidente do Comitê Camaquã, Juliana Young - Vice-Presidente 10 

do Comitê Camaquã e Luiz Rogério Silva da Silva – Secretário Executivo do Comitê 11 

Camaquã. O Presidente Renato Zenker abriu a reunião cumprimentando a todos e o 12 

Vereador Paulo Roberto Burgo, representando o Legislativo Municipal de Pinheiro 13 

Machado, fez a saudação a todos desejando um bom trabalho. No primeiro item da ordem 14 

do dia, o Secretário Rogério apresentou uma proposta de plano de trabalho para o próximo 15 

convênio de manutenção do Comitê, a ser celebrado com a Secretaria Estadual de Ambiente 16 

e Desenvolvimento Sustentável. Explicou que em conformidade com a Instrução Normativa 17 

SEMA/RS n.º 01/2013, o valor total será de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), a serem 18 

liberados pelo Fundo Estadual de Recursos Hídricos, em 4 (quatro) parcelas anuais de R$ 19 

100.000,00 (cem mil reais). A previsão de despesas ficou assim sugerida: Atividades da 20 

Secretaria Executiva (remuneração do Secretário Executivo) - no primeiro ano o total de R$ 21 

40.000,00 (quarenta mil reais), sendo o valor mensal de R$ 3.333,33 (três mil, trezentos e 22 

trinta e três reais e trinta e três centavos); no segundo ano o total de R$ 42.000,00 (quarenta 23 

e dois mil reais), sendo o valor mensal de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais); no 24 

terceiro ano o total de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais), sendo o valor mensal de 25 

R$ 3.666,67 (três mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos); e no 26 

último ano o total de R$ 46.000,00 (quarenta e seis mil reais), sendo o valor mensal de R$ 27 

3.833,33 (três mil, oitocentos e trinta e três reais e trinta e três centavos); Material de 28 

Expediente (materiais de escritório e informática) – no primeiro ano o total de R$ 3.000,00 29 

(três mil reais); no segundo ano o total de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais); no 30 

terceiro ano o total de R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais); e no último ano o total de 31 

R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais); Atividades de Representação (viagens do 32 

Presidente, Vice-Presidente, Secretário Executivo e Representantes) – no primeiro ano o 33 

total de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), sendo R$ 6.000,00 (seis mil reais) para 34 

combustível, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para alimentação, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) 35 

para hospedagem, R$ 8.000,00 (oito mil reais) para passagens de ônibus e aéreas, e R$ 36 

1.000,00 (um mil reais) para despesas de taxi, pedágio e estacionamento; no segundo ano o 37 

total de R$ 26.300,00 (vinte e seis mil e trezentos reais), sendo R$ 6.500,00 (seis mil e 38 

quinhentos reais) para combustível, R$ 5.300,00 (cinco mil e trezentos reais) para 39 

alimentação, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para hospedagem, R$ 8.500,00 (oito mil e 40 

quinhentos reais) para passagens de ônibus e aéreas, e R$ 1.000,00 (um mil reais) para 41 

despesas de taxi, pedágio e estacionamento; no terceiro ano o total de R$ 28.000,00 (vinte e 42 

oito mil reais), sendo R$ 7.000,00 (sete mil reais) para combustível, R$ 5.700,00 (cinco mil 43 

e setecentos reais) para alimentação, R$ 5.300,00 (cinco mil e trezentos reais) para 44 
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hospedagem, R$ 9.000,00 (nove mil reais) para passagens de ônibus e aéreas, e R$ 1.000,00 45 

(um mil reais) para despesas de taxi, pedágio e estacionamento; no último ano o total de R$ 46 

29.500,00 (vinte e nove mil e quinhentos reais), sendo R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos 47 

reais) para combustível, R$ 6.000,00 (seis mil reais) para alimentação, R$ 5.500,00 (cinco 48 

mil e quinhentos reais) para hospedagem, R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais) para 49 

passagens de ônibus e aéreas, e R$ 1.000,00 (um mil reais) para despesas de taxi, pedágio e 50 

estacionamento; Serviços de Terceiros (serviços de gráfica, informativos impressos, 51 

materiais personalizados, editora, divulgação, correio, telefone, celular, modem 3G, 52 

aluguéis, assinatura de mídia impressa e digital, impressões, encadernações, cópias, locação 53 

de veículos, palestrantes, teatros, consertos de equipamentos, serviços de limpeza, serviços 54 

contábeis, serviços de tele-entrega, serviços de imprensa, assessoria de informática, 55 

manutenção e/ou criação de site, manutenção de hardwares e softwares, taxas de inscrições 56 

em cursos, workshops, seminários, simpósios, conferências e outros eventos) - no primeiro 57 

ano o total de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais) ; no segundo ano o total de R$ 23.500,00 58 

(vinte e três mil e quinhentos reais); no terceiro ano o total de R$ 20.600,00 (vinte mil e 59 

seiscentos reais); e no último ano o total de R$ 20.700,00 (vinte mil e setecentos reais); 60 

Material Permanente (notebook, pasta para notebook, pen-drive, câmera digital, gravador de 61 

voz digital, microfones sem fio, aparelho telefônico, celular e mobiliário) - no primeiro ano 62 

o total de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); no segundo ano o total de R$ 5.000,00 (cinco mil 63 

reais) e no terceiro ano o total de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). O Plenário do Comitê 64 

resolveu aprovar o Plano de Trabalho acima apresentado. A seguir, o Eng. Civil Antônio 65 

Eduardo Lanna, consultor da Gama Engenharia de Recursos Hídricos Ltda, apresentou o 66 

estágio dos trabalhos referentes aos serviços de consultoria do Plano de Bacia do Rio 67 

Camaquã. Primeiramente falou a respeito da identidade visual do plano de bacia exibindo 68 

quatro opções de logomarcas para escolha do Comitê. Depois comentou sobre a mascote 69 

(garça), dizendo que segundo informações do Departamento de Recursos Hídricos a mesma 70 

é utilizada no Comitê Baixo Jacuí. Disse que foi elaborado um folder, que serão feitos 71 

cartazes para a divulgação dos eventos e que está sendo criada uma página na internet para 72 

acesso através de um link no site do Comitê, referentes ao Plano de Bacia. Segundo Lanna, 73 

a parte de mobilização social diz respeito ao processo de discussão e deliberação do plano, 74 

que foram previstas oficinas e consultas públicas para as fases do diagnóstico, prognóstico e 75 

plano de ação, a serem realizadas no alto, médio e baixo Camaquã. Salientou que por 76 

recomendação do Comitê foram contratados três mobilizadores sociais com a função de 77 

ajudar no processo de obtenção de informações e divulgação das oficinas e consultas 78 

públicas. Lembrou a todos que cada fase do plano inicia com uma oficina para obter 79 

informações e termina com uma consulta para sugestões, críticas e orientações. Destacou 80 

que foi elaborado um mapa das representações por município da bacia, com base na atual 81 

composição do Comitê, e realizada uma pesquisa institucional, através de questionários, 82 

junto às Entidades membros do Comitê e Secretarias Municipais, com a finalidade de obter 83 

subsídios para a elaboração do plano. Os representantes do Comitê manifestaram-se que não 84 

receberam o questionário, apenas ligações telefônicas para alguns integrantes. O Eng. Lanna 85 

comprometeu-se de verificar e resolver a situação. Concluindo, informou que foi realizada 86 

uma viagem técnica a municípios da bacia nos dias 06 e 07 de janeiro, com o objetivo de 87 

confirmar e complementar as informações obtidas na literatura e analisa-las para inserir no 88 

diagnóstico. Agradeceu colocando-se à disposição do Comitê. Após, o Plenário do Comitê 89 

aprovou a opção 2 (dois) da logomarca do Plano de Bacia do Rio Camaquã, bem como o 90 
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pássaro martim pescador a ser utilizado como mascote nos materiais de comunicação. Ao 91 

término dos trabalhos, foi alterada a data da próxima reunião do Comitê para ser realizada 92 

no dia 17 de março, em Cristal. O Presidente Renato Zenker agradeceu a todos pelas 93 

presenças encerrando a reunião às dezesseis horas. Nada mais havendo a tratar, lavro a 94 

presente ata, que após lida e aprovada será assinada por mim e pelo Presidente do Comitê 95 

Camaquã. 96 

 97 

 98 

Luiz Rogério Silva da Silva    Renato Taiffke Zenker 99 

                  Secretário Executivo               Presidente 100 


