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Aos vinte e nove dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezesseis, às quatorze horas, no 3 

Sindicato Rural de Encruzilhada do Sul, reuniram-se para a 34ª Reunião Pública 4 

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

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

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

senhores: Renato Taiffke Zenker – Presidente do Comitê Camaquã, Mário Fernando 8 

Florisbal Damé – Vice-Presidente do Comitê Camaquã, Luiz Rogério Silva da Silva – 9 

Secretário Executivo do Comitê Camaquã e Paulo Duarte – Representante da Secretaria 10 

Estadual do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do RS. O Presidente do Comitê, Sr. 11 

Renato Zenker abriu a reunião, cumprimentou a todos e informou que a Agência Nacional 12 

de Águas será convidada para a reunião de lançamento oficial do Plano de Bacia do 13 

Camaquã. A seguir, de acordo com a ordem do dia, houve a apresentação dos resultados 14 

referentes aos serviços de consultoria de elaboração do processo de planejamento da bacia 15 

hidrográfica do Camaquã, etapas A, B e C, pelo engenheiro civil Antônio Eduardo Lanna, 16 

consultor técnico da Gama Engenharia e Recursos Hídricos Ltda. A empresa consultora foi 17 

contratada pela Secretaria Estadual do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável no ano de 18 

2014, para a execução dos serviços em dois anos, tendo sido entregues todos os produtos 19 

previstos no plano de trabalho ao Departamento de Recursos Hídricos, que foram analisados 20 

e aprovados pela Comissão de Acompanhamento do Plano e apresentados ao Comitê 21 

Camaquã nas reuniões públicas que se realizaram no decorrer do período do contrato. Na 22 

sequência, o Secretário Rogério Silva fez a leitura do Parecer n.º 01/2016 emitido pelo 23 

Grupo de Trabalho de Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos na Bacia do Camaquã. 24 

Houve a discussão do assunto e a aprovação final do Plano de Bacia Hidrográfica do 25 

Camaquã, acolhendo a recomendação de que a cobrança pelo uso da água na bacia do 26 

Camaquã não seja executada enquanto não for instituída a Agência de Região Hidrográfica, 27 

conforme parecer do grupo de trabalho. Por fim, o Plenário autorizou a participação da 28 

Diretoria do Comitê em quaisquer eventos que venham a se realizar e que contribuam para a 29 

gestão das águas na bacia hidrográfica do Camaquã, inclusive aos representantes das 30 

entidades indicados pelo Comitê para as reuniões de Câmaras Técnicas e Conselhos 31 

Estaduais. A próxima reunião ficou confirmada para ser realizada no dia 30 de setembro de 32 

2016, na Câmara de Vereadores de Tapes, com a pauta: Lançamento do Plano de Bacia do 33 

Camaquã. A reunião foi encerrada às dezesseis horas e trinta e cinco minutos. Nada mais 34 

havendo a tratar, lavro a presente ata, que após lida e aprovada será assinada por mim e pelo 35 

Presidente do Comitê Camaquã. 36 
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