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

minutos, na Câmara de Vereadores de Arambaré-RS, reuniram-se para a 61ª Reunião Pública 4 

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: 7 

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

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

Camaquã; Cleonice Bergmann – Secretária Municipal do Meio Ambiente de Arambaré; e 10 

Nataniel Satiro do Val Candia – Prefeito Municipal de Amaral Ferrador. O Presidente Renato 11 

Zenker abriu a reunião passando a palavra de imediato a representante da Prefeitura de 12 

Arambaré, Sra. Cleonice, que deu as boas-vindas ao Comitê agradecendo pelas presenças. 13 

Conforme a pauta, inicialmente foram aprovadas as atas nºs 06 e 07 de 2018, das últimas 14 

reuniões públicas do Comitê. Após, o Secretário Rogério Silva fez a apresentação do Relatório 15 

da Prestação de Contas referente ao Convênio de Manutenção do Comitê (SEMA/FRH-RS - 16 

AUD-Comitê Camaquã nº 61/2015), das despesas realizadas no período de 22 de fevereiro de 17 

2018 a 07 de dezembro de 2018, da terceira parcela recebida em 15 de maio de 2018, no valor 18 

de  R$ 100.000,00 (cem mil reais), do Fundo de Investimentos em Recursos Hídricos do Estado 19 

do Rio Grande do Sul e mais rendimentos obtidos da aplicação financeira no Super Fundo de 20 

Investimentos Renda Fixa – Banrisul S/A. Concluída a apresentação, o Plenário do Comitê 21 

aprovou por unanimidade a prestação de contas. Na sequência foi aprovada a participação de 22 

representantes do Comitê nas seguintes instâncias: Câmara Técnica de Águas Subterrâneas – 23 

Sra. Juliana Young (UNIPAMPA); Câmara Técnica de Assuntos Institucionais e Jurídicos – Sr. 24 

Paulo Robinson da Silva Samuel (ABES); Conselho Estadual de Saneamento – CONESAN – 25 

Sr. Fábio Garcia Araújo (Prefeitura de Tapes); Câmara Técnica de Agropecuária e 26 

Agroindústria do CONSEMA – Sr. Mário Fernando Florisbal Damé (Sindicato Rural de 27 

Encruzilhada do Sul); Câmara Técnica do TIUMA (Território de Irrigação e Usos Múltiplos da 28 

Água) – Sr. Alvaro Huber Ribeiro (AUD); Colegiado Coordenador do Fórum Nacional de 29 

Comitês de Bacias Hidrográficas – Sr. Mário Fernando Florisbal Damé (Sindicato Rural de 30 

Encruzilhada do Sul); e o Sr. Renato Taiffke Zenker (Presidente do Comitê) a participar do 31 

Conselho Estadual de Recursos Hídricos, da Câmara Técnica do Fundo de Recursos Hídricos, 32 

da Câmara Técnica de Gestão da Região Hidrográfica do Litoral e do Comitê Gestor da Laguna 33 

dos Patos. Aprovou-se também a participação de representantes em importantes eventos 34 

relacionados aos recursos hídricos, conforme segue: XXXII - Seminário Nacional de Grandes 35 

Barragens e II Simpósio Internacional de Segurança de Barragens, de 20 a 23 de maio de 2019, 36 

em Salvador/BA – representante Everton Luís Fonseca (AUD); II Encontro de Gestão Integrada 37 

de Águas Urbanas – 14 e 15 de agosto de 2019 – Apucarana – PR – representante Juliana 38 

Young (UNIPAMPA); XXI ENCOB – 21 a 25 de outubro de 2019 – Foz do Iguaçu – PR – 39 

Presidente Renato Zenker e Secretário Rogério Silva; e XXIII Simpósio Brasileiro de Recursos 40 

Hídricos - 24 a 28 de novembro de 2019 - Foz do Iguaçu – PR – Vice-Presidente Lindomar 41 

Bergmann Duarte. Igualmente, a Diretoria do Comitê ficou autorizada a participar de outros 42 

eventos relacionados a gestão de recursos hídricos que vierem a acontecer até a data da próxima 43 

reunião ordinária. Depois, o Plenário discutiu os projetos para mineração no alto Camaquã. O 44 

Presidente Renato comentou a respeito de um importante projeto de pesquisa em 45 
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desenvolvimento por equipe de professores da UFPEL, referente ao mapeamento e modelagem 46 

4D (quatro dimensões), da distribuição de resíduos de mineração causados pelo rompimento da 47 

barragem de rejeitos na sub-bacia hidrográfica do Arroio João Dias, em Minas do Camaquã, 48 

município de Caçapava do Sul. De acordo com o estudo, em 1984 houve o rompimento da 49 

barragem de rejeitos transportando para a calha do arroio João Dias cerca de 60% (sessenta por 50 

cento) dos rejeitos depositados na barragem. O Presidente Renato salientou que a partir do ano 51 

de 2016, quando houve o alerta ao Comitê da possibilidade de novo rompimento da referida 52 

barragem, foram feitos os devidos comunicados ao Ministério Público e à FEPAM com 53 

questionamentos visando a realização de medidas de segurança do reservatório. Posteriormente, 54 

o Comitê recebeu cópia do Relatório de Vistoria com várias ações que deveriam ter sido feitas 55 

pela CBC (Companhia Brasileira de Cobre). Conforme resposta à nova consulta ao órgão 56 

ambiental, foi informada a solicitação à esta empresa de estudo geotécnico da barragem e o 57 

plano de recuperação de áreas degradadas, não havendo protocolo dos mesmos pela empresa. 58 

Então, as informações foram encaminhadas ao Ministério Público para a tomada de ações no 59 

âmbito civil. O Sr. Antenor Dutra Teixeira – representante da Câmara de Vereadores de Bagé, 60 

ressaltou a importância de uma assessoria jurídica para as defesas ambientais do Comitê no que 61 

se refere a mineração de metais pesados. O Sr. Paulo Robinson da Silva Samuel – representante 62 

da ABES, manifestou-se informando da sua participação no Conselho Nacional de Recursos 63 

Hídricos, onde na última reunião houve a apresentação de relatório com dados considerados 64 

muito graves sobre a situação das barragens no Brasil. Também disse que ouviu uma entrevista 65 

com o atual Secretário Estadual do Meio Ambiente do RS a respeito da situação das barragens 66 

no Estado, onde o secretário falou que cinco barragens preocupavam por terem problemas, 67 

entre as quais, a barragem de rejeitos localizada em Caçapava do Sul. A Sra. Karla Leal Cozza 68 

– representante da CORSAN, lembrou que barragens classificadas como fora de risco alto 69 

também podem causar danos, a exemplo da Barragem de Brumadinho. O Sr. Aloisio Anselmo 70 

Garcia – representante da Associação para o Desenvolvimento Sustentável do Alto Camaquã, 71 

falou sobre o projeto social desenvolvido nos municípios de Bagé, Caçapava do Sul, Canguçu, 72 

Encruzilhada do Sul, Lavras do Sul, Pinheiro Machado, Piratini e Santana da Boa Vista, 73 

destacando a posição da entidade contrária à mineração de chumbo. Nesse sentido, defendeu a 74 

preservação ambiental do alto Camaquã e uma maior divulgação das ações do Comitê. O Sr. 75 

Mário Rocha – representante da Associação Riograndense de Imprensa, falou da perspectiva 76 

em contribuir com as questões de comunicação do Comitê através de fatos noticiáveis a serem 77 

gerados pela sociedade da bacia, que justifiquem a publicação dos fatos pela imprensa. Segundo 78 

o Sr. Mário, os veículos de comunicação não têm a percepção do que está acontecendo e a 79 

importância dos mesmos para a comunidade, colocando-se a disposição para auxiliar na 80 

construção de peças de comunicação, que visem a sensibilizar os jornalistas a cobrirem as 81 

reuniões do Comitê. O Sr. Cândido Norberto Pitana – representante do Sindicato dos 82 

Trabalhadores na Indústria de Purificação, Distribuição de Água e Serviços de Esgotos no 83 

Estado do RS, falou que é preciso a sensibilização da população para não haver a mineração de 84 

chumbo, para que os netos das crianças de hoje possam tomar banho nas águas do rio. O Sr. 85 

Paulo Robinson da Silva Samuel – representante da ABES, sugeriu a realização de um estudo 86 

econômico para comparar os ganhos com a mineração e os gerados pela produção rural da 87 

região, a ser elaborado com o apoio das universidades participantes do Comitê. A Sra. Vera 88 

Colares – representante da Associação para Grandeza e União de Palmas, comentou a respeito 89 

de um estudo comparativo entre a mineração e a monocultura, de autoria do Dr. Marcos Borba, 90 

pesquisador da EMBRAPA e outro estudo do Instituto de Justiça do Estado do RS sobre o que a 91 
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mineração representa em termos de tributos. A Sra. Karla Leal Cozza – representante da 92 

CORSAN, propôs a criação de um grupo de trabalho com a responsabilidade de organizar e 93 

apresentar ao Comitê as informações relacionadas à mineração, ficando o mesmo constituído 94 

pelos senhores: Mário Rocha (ARI), Aloísio Anselmo Garcia (Associação para o 95 

Desenvolvimento Sustentável do Alto Camaquã), Antenor Dutra Teixeira (Câmara de 96 

Vereadores de Bagé), Cândido Norberto Pitana (SINDIÁGUA), Vera Colares (Associação para 97 

Grandeza e União de Palmas), Veridiana Viegas (Prefeitura de Tapes) e Karla Leal Cozza 98 

(CORSAN). Prosseguindo, foi aceita a sugestão da CPA para a inclusão da pauta da próxima 99 

reunião ordinária do Comitê, no dia 30 de abril, em Pinheiro Machado, dos seguintes assuntos: 100 

esclarecimentos sobre a barragem de rejeitos pelos engenheiros/responsáveis da empresa CBC, 101 

apresentação do Projeto Fosfato Três Estradas pela empresa Águia Fertilizantes e manifestação 102 

da Prefeitura de Lavras do Sul referente a situação do tratamento de esgotos no município. 103 

Além disso, se recomendou a participação dos representantes do alto Camaquã na audiência 104 

pública sobre o Projeto Fosfato, no dia 20 de março do corrente ano, em Lavras do Sul. No 105 

próximo item da pauta, com as presenças da Dra. Camile Balzano de Mattos – Promotora de 106 

Justiça de Camaquã e da Dra. Rejane Beatriz de Abreu – Chefe da Divisão de Outorgas da 107 

SEMA/RS, houve o relato das atividades do Grupo de Trabalho do Arroio Velhaco pelos 108 

membros Denis Danelon, Silvio Bischof, Piter Alencastro de Souza e Paulo Heerdt Júnior. 109 

Foram apresentadas as atividades já desenvolvidas pelo grupo de trabalho que visam à 110 

racionalização da irrigação, desativação de represos irregulares, ligação de canais e a obtenção 111 

dos licenciamentos ambientais para as obras de melhorias dos recursos hídricos. O Sr. Denis 112 

Danelon falou que o grupo está apresentando à FEPAM os pedidos de licenciamentos 113 

individuais dos produtores rurais para os projetos das obras de ligação dos valos de 11 (onze) 114 

represos a serem diminuídos para 6 (seis) represos, sendo que a primeira obra prevista a ser 115 

realizada no Represo Santa Fé, está orçada em R$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil 116 

reais). O Sr. Piter Alencastro disse que está sendo seguido o rito processual do DRH e 117 

aguardando as portarias individuais de outorga dos usuários para poderem dar andamento nos 118 

licenciamentos junto à FEPAM. O Sr. Paulo Júnior informou que a maioria dos usuários 119 

pertencentes aos assentamentos do Arroio Velhaco não plantaram e houve a notificação da 120 

FEPAM quanto aos licenciamentos. A Dra. Camile Balzano de Mattos – Promotora de Justiça 121 

de Camaquã, comentou sobre a informação recebida da FEPAM de que está faltando o projeto 122 

técnico da licença prévia para o andamento do processo de outorga do novo sistema de 123 

irrigação. O Sr. Piter esclareceu que o referido projeto consta na autorização geral na FEPAM, 124 

porém para o andamento do processo há exigência das portarias individuais do DRH. A Dra. 125 

Camile perguntou se este projeto contempla as compensações das áreas de preservação 126 

permanente, sendo respondido pelo Sr. Piter que sim, de acordo com as exigências da FEPAM. 127 

O Sr. Denis Danelon completou dizendo que não está concluído o projeto de engenharia 128 

específico de barramento do Arroio Velhaco. O Sr. Marcelo Ferreira – representante do IRGA, 129 

perguntou sobre a possibilidade de realização de um levantamento para planejamento dos 130 

canais antes da construção das obras e o Sr. Denis explicou que haverá o aproveitamento 131 

máximo de canais existentes e a construção mínima possível, sendo que para cada barramento 132 

será organizada uma associação de usuários das águas com a responsabilidade de gestão do 133 

sistema de irrigação. O Sr. Denis Danelon perguntou a Dra. Rejane de Abreu se o Diretor do 134 

DRH teria conversado a respeito das portarias individuais e a mesma respondeu que a 135 

Secretaria Estadual do Meio Ambiente está em fase de transição e que foi indicado o Sr. Paulo 136 

Renato Paim como diretor do DRH, o qual enviou aviso que dará toda a atenção ao Comitê. O 137 
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Sr. Piter Alencastro, em referência a lista de usuários e vazões do Arroio Velhaco constantes 138 

das portarias de outorgas de 2008, informou que estão defasadas e conforme haviam combinado 139 

com o diretor anterior do DRH, seria feita a reedição da Portaria nº 467/2017, baseada nas 140 

informações cadastradas no Sistema de Outorga de Água do Rio Grande do Sul (SIOUT). A 141 

Dra. Rejane falou que em 2008, época da publicação da referida portaria, havia uma área de 142 

irrigação para atender 2.500 hectares e uma vazão de 2,5 m³/s, perguntando ao grupo se a 143 

mesma está sendo respeitada com os novos usos. O Sr. Piter respondeu que foi aumentada a 144 

área para a quantia próxima de 3.000 hectares, calculada dentro do permitido das vazões para os 145 

seis pontos de captação, de acordo com o sistema de outorga. A Dra. Rejane solicitou ao grupo 146 

o envio dos números dos cadastros dos usuários para conversar com o Diretor Paim e poder 147 

priorizar as portarias. Por fim, os integrantes do grupo de trabalho se colocaram a disposição 148 

para uma reunião com o novo diretor do DRH e o Presidente Renato Zenker agradeceu a todos 149 

encerrando a reunião às dezesseis horas. Nada mais havendo a tratar, lavro a presente ata, que 150 

após lida e aprovada será assinada por mim e pelo Presidente do Comitê Camaquã. 151 

 152 

 153 

Luiz Rogério Silva da Silva       Renato Taiffke Zenker 154 

                  Secretário Executivo                  Presidente 155 


