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Aos trinta dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, às dez horas, na Câmara de 3 

Vereadores de Pinheiro Machado-RS, reuniram-se para a 41ª Reunião Pública Extraordinária do 4 

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

Entidades, a Diretoria do Comitê Camaquã e demais convidados conforme consta no livro de 6 

presenças. O quórum foi conferido e a mesa composta pelos senhores: Renato Taiffke Zenker – 7 

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

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

Oliveira Garcia – Presidente da Câmara de Vereadores de Pinheiro Machado, Presidente do 10 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Pinheiro Machado e Vice-Presidente da Associação para 11 

o Desenvolvimento Sustentável do Alto Camaquã; Jackson Cabral – Vice-Prefeito Municipal de 12 

Pinheiro Machado; e os membros da Comissão Fiscal do Comitê Camaquã - Antenor Dutra 13 

Teixeira – representante da Câmara de Vereadores de Bagé; Paulo Renato Gomes Sias – 14 

representante do Lions Clube Camaquã Universitário e Cilon Barbosa Vieira – representante do 15 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Sentinela do Sul. O Presidente Renato Zenker abriu a 16 

reunião cumprimentando a todos e de imediato passou a palavra ao Presidente da Câmara de 17 

Vereadores, Sr. Mateus Garcia, que fez a saudação de boas-vindas agradecendo pela oportunidade 18 

de receber o Comitê Camaquã. De acordo com a pauta, inicialmente foi feita a apresentação do 19 

relatório da Prestação de Contas pelo Secretário Rogério Silva, referente ao Convênio de 20 

Manutenção do Comitê (SEMA/FRH-RS - AUD-Comitê Camaquã nº 61/2015), do crédito 21 

disponível em 08 de dezembro de 2018, no valor de R$ 38.337,93 (trinta e oito mil, trezentos e 22 

trinta e sete reais e noventa e três centavos), referente ao saldo da terceira parcela do Fundo de 23 

Investimentos em Recursos Hídricos do Estado do Rio Grande do Sul e mais rendimentos obtidos 24 

da aplicação financeira no Super Fundo de Investimentos Renda Fixa – Banrisul S/A, utilizados 25 

no período complementar de 08 de dezembro de 2018 a 05 de abril de 2019. Concluída a 26 

apresentação, a Comissão Fiscal analisou a documentação dando parecer favorável e o Plenário 27 

do Comitê aprovou por unanimidade a prestação de contas, inclusive o pedido de prorrogação da 28 

vigência do referido convênio por mais doze meses, a contar do dia 07 de dezembro de 2019, a 29 

ser encaminhado à Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura, devido ao atraso do 30 

repasse da última parcela no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sem previsão de liberação 31 

pela secretaria, por isso, sendo necessária a readequação dos saldos das rubricas com maior prazo 32 

para a execução das atividades previstas no plano de trabalho do Comitê. Após, foram chamados 33 

os representantes da empresa STE - Serviços Técnicos de Engenharia S.A., senhores Cauê 34 

Canabarro – Educador Ambiental e Solano Ferreira – Jornalista, para a apresentação a respeito 35 

da gestão ambiental das obras de duplicação da BR 116. O Sr. Cauê iniciou dizendo que conforme 36 

definição do IBAMA, a empresa STE está realizando a atualização do diagnóstico socioambiental 37 

referente à obra de duplicação, através do trabalho de uma equipe de profissionais da área do 38 

meio ambiente e comunicação em atendimento as questões que envolvem o licenciamento 39 

ambiental. O mesmo salientou que o empreendedor tem a responsabilidade de executar 40 

programas ambientais em todas as etapas da obra e de manter um canal de relacionamento com 41 

as comunidades da sociedade civil organizada que se relacionam com a obra. Esclareceu a ideia 42 

de participação nesta reunião do Comitê para obter considerações da Plenária por meio de um 43 

questionário a ser aplicado aos membros, sobre os pontos negativos e positivos da duplicação e 44 

principais sugestões para que a rodovia atenda às expectativas da comunidade. Na sequência, 45 
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conversou-se sobre o assunto ficando acordado pelos membros do Comitê e os representantes da 46 

STE a aplicação do questionário em reunião futura, com uma apresentação detalhada da obra, 47 

dos programas ambientais e dos impactos previstos no licenciamento. Nada mais havendo a tratar, 48 

lavro a presente ata, que após lida e aprovada será assinada por mim e pelo Presidente do Comitê 49 

Camaquã. 50 
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