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Aos cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e dezesseis, às treze horas e trinta 4 

minutos, na sede da AUD-Associação dos Usuários do Perímetro de Irrigação do Arroio 5 

Duro, em Camaquã-RS, reuniram-se para a 51ª Reunião Pública Ordinária do Comitê de 6 

Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio Camaquã, os Representantes das Entidades, a 7 

Diretoria do Comitê Camaquã e demais convidados conforme consta no livro de presenças. 8 

O quórum foi conferido e a mesa composta pelos senhores: Renato Taiffke Zenker – 9 

Presidente do Comitê Camaquã, Juliana Young – Vice-Presidente do Comitê Camaquã, 10 

Luiz Rogério Silva da Silva – Secretário Executivo do Comitê Camaquã, Sérgio Mozart 11 

Ferreira – Representante do Departamento de Recursos Hídricos do RS, Almiro Bridi – 12 

Presidente do Conselho Diretor da AUD e Ilson Jacobsen Meireles – Vereador Municipal de 13 

Camaquã. O Presidente Renato Zenker abriu a reunião, cumprimentou a todos e ressaltou a 14 

importância do enquadramento das águas da bacia do Camaquã. Depois os senhores Almiro 15 

Bridi e Ilson Jacobsen Meireles deram as boas-vindas aos visitantes. De acordo com a pauta, 16 

o Secretário Rogério Silva fez os comunicados das participações da Diretoria do Comitê em 17 

eventos diversos e após foram aprovadas as atas n.ºs 01 e 02/2016, das últimas reuniões do 18 

Comitê. Na sequência, o Eng.º Civil Luiz Fernando Cybis, Consultor da Gama Engenharia 19 

Ltda, fez uma explanação sobre o enquadramento dos recursos hídricos, falando dos 20 

resultados das reuniões de mobilização do diagnóstico e de pré-enquadramento realizadas 21 

nos municípios da bacia do Camaquã. O engenheiro Cybis disse que as mesmas propiciaram 22 

a manifestação dos participantes quanto aos desejos dos usos futuros das águas e explicou 23 

que a partir do conhecimento do diagnóstico e a pretensão dos usuários e população da 24 

bacia, foram elaboradas duas propostas de enquadramento em classes, segundo os usos 25 

preponderantes dos recursos hídricos e de acordo com a Resolução do CONAMA n.º 26 

357/2005. A Proposta 1 foi a seguinte: Classe Especial para o trecho n.º 30 - Rio Camaquã 27 

do começo do Parque Estadual de Camaquã até a sua foz na Lagoa dos Patos; Classe 1 para 28 

o trecho 1 – Arroio das Lavras da nascente até antes da zona urbana de Lavras do Sul, 29 

trecho 3 – Arroio Hilário da nascente até o encontro com o Arroio das Lavras, trecho 4 – 30 

Arroio Camaquã-Chico da nascente até o encontro com o Arroio das Lavras, trecho 5 – Rio 31 

Camaquã do ponto de encontro dos arroios das Lavras e Camaquã-Chico até antes da 32 

entrada do arroio João Dias; trecho 6 – Arroio Velhaco (Torrinhas) da nascente até o 33 

encontro com o Rio Camaquã, trecho 7 – Arroio João Dias da nascente até o encontro com o 34 

Rio Camaquã, trecho 8 – Rio Camaquã da entrada do João Dias até antes do arroio Boici, 35 

trecho 9 – Arroio Boici da nascente até o Rio Camaquã, trecho 10 – Rio Camaquã do arroio 36 

Boici até antes da entrada do arroio Areião, trecho 11 – Arroio Barrocão da nascente até o 37 

Rio Camaquã, trecho 12 – Arroio das Neves (Areião) da nascente até o Rio Camaquã, 38 

trecho 13 – Arroio Olaria da nascente até o encontro com o arroio das Neves, trecho 14 – 39 

Arroio dos Vargas – da nascente até o Rio Camaquã, trecho 15 – Rio Camaquã do encontro 40 

com o arroio das Neves (Areião) até antes da entrada do Arroio Pantanoso, trecho 16 – 41 

Arroio da Bica da nascente até o Rio Camaquã, trecho 17 – Arroio Pantanoso da nascente 42 

até o Rio Camaquã, trecho 18 – Rio Camaquã do encontro com o arroio Pantanoso até antes 43 

da zona urbana de Amaral Ferrador, trecho 19 – Arroio das Pedras da nascente até o Rio 44 

Camaquã, trecho 20 – Arroio Abranjo da nascente até o Rio Camaquã, trecho 21 – Arroio 45 

Maria Santa da nascente até o Rio Camaquã, trecho 22 – Arroio Ladrão da nascente até o 46 
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Rio Camaquã, trecho 24 – Arroio Sutil da nascente até o Rio Camaquã, trecho 27 – Arroio 47 

Evaristo da nascente até o Rio Camaquã, trecho 28 – Rio Camaquã depois de Cristal até a 48 

Pacheca, trecho 29 – Rio Camaquã da Pacheca até o começo do Parque Estadual de 49 

Camaquã, trecho 31 – Arroio Duro da nascente até a ponte da Br 116 depois de Camaquã, 50 

trecho 33 – Arroio Velhaco da sua nascente até a ponte sobre a RS 715 em Cerro Grande do 51 

Sul, trecho 34 – Arroio Velhaco da ponte da RS 715 até a sua foz na Lagoa dos Patos em 52 

Arambaré, trecho 35 – Arroio Tigre da nascente até o arroio Velhaco, trecho 36 – Arroio 53 

Teixeira da nascente até a sua foz na Laguna dos Patos, trecho 37 – Arroio São Lourenço da 54 

nascente até a sua foz na Lagoa dos Patos, e trecho 38 – Arroio Turuçu da nascente até a 55 

ponte da Br 116 (Turuçu); Classe 2 para o trecho 2 – Arroio das Lavras do final do trecho 1 56 

até o encontro com o arroio Camaquã-Chico, trecho 23 – Rio Camaquã do final do trecho 18 57 

até o encontro com o arroio Sutil, trecho 25 – Rio Camaquã depois do encontro com o 58 

arroio Sutil até o arroio Evaristo (Cristal), trecho 26 – Arroio do Sapato da nascente até o 59 

Rio Camaquã, trecho 32 – Arroio Duro da ponte da Br 116 até a sua foz na Lagoa dos Patos, 60 

e trecho 39 – Arroio Turuçu da ponte da Br 116 (Turuçu) até a sua foz na Lagoa dos Patos. 61 

A Proposta 2 foi a seguinte: Classe Especial para o trecho n.º 30; Classe 1 para os trechos 62 

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 29, 33 e 34; Classe 2 para os 63 

trechos 2, 10, 13, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 35, 36, 37, 38 e 39; e Classe 3 para o trecho 64 

23. Após a apresentação do Engenheiro Cybis, houve uma discussão a respeito das 65 

alternativas de enquadramento pelos representantes das entidades do Comitê, juntamente 66 

com os técnicos da FEPAM, DRH e Gama Engenharia, sendo confirmado o resultado dos 67 

questionários que teve a manifestação favorável a proposta 2, com ressalvas, da maioria dos 68 

componentes do Comitê. De início, a Vice-Presidente Juliana Young levantou a questão a 69 

respeito da mineração no alto Camaquã, que um grupo de professores da UNIPAMPA se 70 

manifestou contrariando as classes propostas de enquadramento para a região, porque 71 

acham que inviabilizará a instalação da empresa Votorantim nas Minas do Camaquã. O 72 

Consultor Eduardo Lanna falou que a atividade de mineração no alto Camaquã ainda é uma 73 

expectativa aconselhando o Comitê a esperar o que vai acontecer, para que futuramente em 74 

um possível reenquadramento, dependendo do tipo de mineração e das regras impostas pela 75 

FEPAM, seja visto qual a adequação melhor para a classificação das águas. A Representante 76 

da CORSAN, Sra. Karla Leal Cozza, ressaltou que a classe da água implica no tipo de 77 

estação a ser construída podendo gerar alto custo de tratamento, e que deve ser feito um 78 

trabalho de conscientização da população, através das Prefeituras e Câmaras de Vereadores, 79 

para a correta ligação dos esgotos residenciais à rede coletora, para que haja a limpeza dos 80 

rios. Depois houve a manifestação contrária de representantes da categoria de Produção 81 

Rural quanto as classes propostas para os trechos 29 e 30, das áreas que abrangem a Reserva 82 

Indígena da Pacheca e o Parque Estadual do Camaquã, com argumentações de que a área do 83 

parque nunca foi efetivamente demarcada e vem desde muito tempo sendo utilizada pelos 84 

proprietários com a exploração agropecuária, inexistindo de fato a unidade de conservação. 85 

O Engenheiro Cybis explicou que o Parque Estadual do Camaquã foi criado pelo Decreto 86 

Estadual n.º 23.798/1975 e que as propostas foram elaboradas de acordo com a Resolução 87 

n.º 91/2008 do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, que trata sobre os procedimentos 88 

gerais para o enquadramento dos corpos de água superficiais e subterrâneos, onde o artigo 89 

4º dispõe que as unidades de conservação ambiental devem ser classificadas em classe 90 

especial. Após, sugeriu ao Plenário do Comitê para que fossem aceitas as classes propostas 91 

nos referidos trechos, afim de evitar problemas no andamento do processo de 92 
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enquadramento a ser encaminhado ao Conselho de Recursos Hídricos. O técnico da 93 

FEPAM, Sr. Diego Carrillo, esclareceu que um dos papeis do órgão ambiental do Estado 94 

dentro deste processo de enquadramento das águas é certificar-se de que as classes de 95 

qualidade das águas estão sendo mantidas ou melhoradas e nunca pioradas. O mesmo avisou 96 

que não será permitida a desconsideração do instrumento legal que criou o parque, 97 

sugerindo o registro de que parte da sociedade da bacia do Camaquã não reconhece esta 98 

unidade de conservação. O Representante do Sindicato Rural de Tapes, Sr. Juarez Petry de 99 

Souza, reforçou a posição da categoria de Produção Rural de que o parque não existe de fato 100 

e que o Plenário do Comitê poderá aprovar uma proposta de enquadramento pelo dever de 101 

seguir a legislação. O Representante do DRH, Sr. Sérgio Mozart Ferreira, disse que a classe 102 

especial não irá inviabilizar a produção econômica da região e que também não será 103 

definitiva. O Representante da ABES, Sr. Paulo Robinson da Silva Samuel, alertou para o 104 

risco de não homologação pelo Conselho de Recursos Hídricos caso o Comitê aprove o 105 

enquadramento em desacordo com a legislação. O Representante do Sindicato Rural de 106 

Encruzilhada do Sul, Sr. Mário Fernando Florisbal Damé, comentou que o Diretor do DRH 107 

não concordou com a decisão do Comitê Baixo Jacuí referente a proposta de 108 

enquadramento, ocorrendo um atraso no andamento do Plano de Bacia. O Representante da 109 

Câmara de Vereadores de Arambaré, Sr. Glédison Nunes Silveira, sugeriu que fosse votada 110 

uma moção do Comitê ao Governo do Estado para revogar o citado decreto. O 111 

Representante da AUD, Sr. Éder Leomar dos Santos, perguntou em que momento será 112 

possível questionar a classificação a ser aprovada referente ao trecho do parque? O 113 

Engenheiro Cybis respondeu que o processo de enquadramento terá continuidade através do 114 

envio ao DRH e FEPAM para análise e por último ao Conselho de Recursos Hídricos, onde 115 

poderá ser encaminhada uma moção do Comitê questionando a existência do parque. Na 116 

sequência o Plenário do Comitê decidiu por apresentar uma terceira alternativa com 117 

alteração apenas do trecho 23 em relação a proposta 2, conforme segue: Classe Especial 118 

para o trecho n.º 30; Classe 1 para os trechos 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 119 

20, 21, 22, 29, 33 e 34; Classe 2 para os trechos 2, 10, 13, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 120 

35, 36, 37, 38 e 39. Nos assuntos gerais, foi cancelada a reunião prevista para o dia 29 de 121 

abril marcando-se nova data para 31 de maio, a realizar-se no município de Cristal, com 122 

pauta referente ao Plano de Bacia e também sobre o Parque Estadual do Camaquã, para ser 123 

convidado um palestrante da Divisão de Unidades de Conservação da SEMA/RS. O 124 

Secretário Rogério Silva comunicou que realizou cotação de preços em empresas da região 125 

para a elaboração do website do Comitê Camaquã, sendo a melhor proposta apresentada 126 

pela empresa Serviweb de São Lourenço do Sul, ao valor total de R$ 1.200,00 (um mil e 127 

duzentos reais). O Secretário explicou que a página de internet contará com um sistema de 128 

gerenciamento de conteúdo a ser administrado pela secretaria executiva do Comitê sem 129 

custos adicionais, ferramenta que no site antigo não havia. A seguir ficou aprovada a 130 

realização do novo site. Por fim, o Plenário autorizou a Diretoria do Comitê para participar 131 

de reuniões e demais eventos relacionados ao sistema de recursos hídricos que vierem a 132 

acontecer até a próxima reunião do Comitê. A reunião foi encerrada às dezesseis horas e 133 

vinte minutos. Nada mais havendo a tratar, lavro a presente ata, que após lida e aprovada 134 

será assinada por mim e pelo Presidente do Comitê Camaquã. 135 

 136 

Luiz Rogério Silva da Silva    Renato Taiffke Zenker 137 

                  Secretário Executivo               Presidente 138 


