
 
 

         COMITÊ DE GERENCIAMENTO DA BACIA HIDROGRÁFICA  

DO RIO CAMAQUÃ 

 

 

Br 116, Km 400 – Trevo de Acesso Sul – Camaquã/RS  Fone: (51) 3692-1334   
E-mail: comite@comitecamaqua.com 

 

Ata nº 05/2019 – Comitê Camaquã 1 

 2 

Aos trinta dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove, às treze horas e trinta minutos, na 3 

sede da AUD – Associação dos Usuários do Perímetro de Irrigação do Arroio Duro, em 4 

Camaquã/RS, reuniram-se para a 63ª Reunião Pública Ordinária do Comitê de Gerenciamento da 5 

Bacia Hidrográfica do Rio Camaquã, os Representantes das Entidades, a Diretoria do Comitê 6 

Camaquã e demais convidados conforme consta no livro de presenças. O quórum foi conferido e 7 

a mesa composta pelos senhores: Renato Taiffke Zenker – Presidente do Comitê Camaquã; 8 

Lindomar Bergmann Duarte – Vice-Presidente do Comitê Camaquã; Luiz Rogério Silva da Silva 9 

– Secretário Executivo do Comitê Camaquã; Almiro Bridi – Conselheiro especial e fundador da 10 

AUD; Luciano Delfini Alencastro – Representante da Câmara de Vereadores de Camaquã; Ellen 11 

Bassan Beneduzzi – Chefe da Divisão de Outorga e Fiscalização da Secretaria Estadual do Meio 12 

Ambiente e Infraestrutura; e Raíza Schuster – Chefe da Divisão de Planejamento e Gestão da 13 

Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura. Na abertura da reunião o Presidente 14 

Renato Zenker agradeceu a todos pela presença, salientando que a Sub-bacia do Arroio Velhaco 15 

foi escolhida para ações de melhorias dos recursos hídricos, como área prioritária do Comitê. O 16 

Sr. Almiro Bridi – representante da AUD, deu boas-vindas aos visitantes ressaltando o bom 17 

relacionamento com o Comitê e a satisfação de participar das reuniões. Conforme a pauta, 18 

inicialmente foram aprovadas as atas nos 02, 03 e 04 de 2019 das últimas reuniões do Comitê. 19 

Após, a pedido do Presidente Renato Zenker, a representante da Prefeitura Municipal de Tapes, 20 

Sra. Veridiana Rödel Viegas, comunicou a sua participação no III Seminário Nacional do 21 

ProfÁgua, em atividade do curso de mestrado profissional por rede nacional em gestão e 22 

regulação de recursos hídricos, a realizar-se nos dias 05 a 09 de agosto de 2019, na ANA-23 

Agência Nacional de Águas, em Brasília/DF, ficando a mesma autorizada a representar o Comitê 24 

Camaquã neste evento. No próximo item da pauta referente ao relato das atividades do Grupo de 25 

Trabalho do Arroio Velhaco, foram chamados os técnicos integrantes: Piter Alencastro de Souza, 26 

Denis Danelon, Silvio Bischof e Paulo Heerdt Júnior. A Sra. Ellen Bassan Beneduzzi – Chefe da 27 

Divisão de Outorgas, manifestou-se a respeito da situação dos usos das águas do Arroio Velhaco 28 

informando que o grupo técnico foi convidado para uma reunião no DRH, a fim de tratar a 29 

respeito dos condicionantes da Portaria DRH nº 467/2017. Na sequência, o Sr. Piter Alencastro 30 

de Souza relatou sobre as atividades realizadas, informando que o grupo está trabalhando na 31 

organização dos usuários do Arroio Velhaco em cumprimento à referida portaria, com a intensão 32 

de obtenção das outorgas. O mesmo salientou que, em reunião do Comitê realizada no ano 33 

passado houve a aprovação das vazões apresentadas pelo DRH para 6 (seis) pontos de captação 34 

deste arroio e que posteriormente foi feita a subdivisão dos represos para a construção das 35 

barragens de níveis. Continuando, apresentou uma planilha contendo as vazões individuais 36 

cadastradas no SIOUT (Sistema de Outorga de Água do RS), conforme descrita a seguir: no 37 

Represo Honorino 1, canal principal da margem direita, usuário Oldy Kruger, com vazão total 38 

de 0,172 m³/s para 172 hectares; no Represo Chico Bueno, canal principal da margem direita, 39 

usuários Marta Garcia Cibilis com 0,040 m³/s para 40 hectares; Sucessão Natália Garcia Cibilis 40 

com 0,095 m³/s para 95 hectares; Athaualpa Garcia Cibilis com 0,047 m³/s para 47 hectares; José 41 

Guilherme Alvarenga Peixoto com 0,005 m³/s para 5 hectares; Valdoir Silveira Alvarenga com 42 

0,013 m³/s para 13 hectares; Sucessão de Noé Silveira (José Carlos Oliveira) com 0,005 m³/s 43 

para 5 hectares; Osvaldo Gouvea e Filhos com 0,045 m³/s para 45 hectares; Rafael Fraga com 44 

0,007 m³/s para 7 hectares; e Projeto de Assentamento Caturrita – INCRA com 0,220 m³/s para 45 

220 hectares. Os usuários Itibere Barreto Cibilis, Iraja Barreto Cibilis e Marcos Pandolfo foram 46 
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cadastrados no SIOUT para encherem açudes na vazão de inverno. Para o canal principal da 47 

margem esquerda, deste mesmo represo, usuários Laudelino Ferreira de Oliveira com 0,044 m³/s 48 

para 44 hectares; Vilmar Ferreira da Veiga com 0,050 m³/s para 50 hectares; Pedro Gaudio 49 

Veiga Martins com 0,010 m³/s para 10 hectares; Leila Maria Settineri / Marcelo Magnum 50 

Spinola com 0,070 m³/s para 70 hectares; Luis Alberto Dornelles Cibilis (Granja da Ponte com 51 

0,050 m³/s para 50 hectares; Fazenda Velha com 0,090 m³/s para 90 hectares e Chácara Beto 52 

com 0,040m³/s para 40 hectares); Leila Maria Settineri e Irmãos com 0,070 m³/s para 70 53 

hectares; Marilia Beatriz Cibilis Becker com 0,100 m³/s para 100 hectares; e Projeto de 54 

Assentamento Santa Marta com 0,160 m³/s para 160 hectares; totalizando a vazão para este 55 

represo em 1,161 m³/s para 1.161 hectares; no Represo Santa Fé, canal principal da margem 56 

direita, usuários Maria Cristina de Oliveira Centeno com 0,060 m³/s para 60 hectares; André 57 

Corrêa Berta com 0,080 m³/s para 80 hectares; Bolívar Ramos Cibils (Fazenda La Marujita com 58 

0,095 m³/s para 95 hectares e Fazenda Timbaúva com 0,050 m³/s para 50 hectares); José Flávio 59 

Raphaelli Trescastro com 0,050 m³/s para 50 hectares. A Fazenda Casa Grande foi cadastrada no 60 

SIOUT para encher açude na vazão de inverno. No canal principal da margem esquerda, deste 61 

mesmo represo, usuários Osmar Paz da Silva com 0,090 m³/s para 90 hectares; Veronica e 62 

Valquiria Vasconcellos Pinheiro com 0,040 m³/s para 40 hectares; Oldy Kruguer e filhos com 63 

0,080 m³/s para 80 hectares; Sucessão de Luis Antônio Dessimon com 0,050 m³/s para 50 64 

hectares; Sucessão de Solange Soares Tavares com 0,050 m³/s para 50 hectares; Milton Machado 65 

de Souza com 0,085 m³/s para 85 hectares; Luiz Carlos Coelho de Souza com 0,045 m³/s para 45 66 

hectares; Léo Emílio Rödel Jenisch com 0,050 m³/s para 50 hectares; Sucessão de Carlos 67 

Eduardo e José Fernando Barbosa e Silva Kessler com 0,085 m³/s para 85 hectares; Sucessão de 68 

Maria Elisabete Pilotti Wolf com 0,080 m³/s para 80 hectares; e João Francisco Bade Wolf com 69 

0,110 m³/s para 110 hectares; totalizando a vazão para este represo em 1,100 m³/s para 1.100 70 

hectares; no Represo Leal Mendes, canal principal da margem direita, usuária Sandra Magali 71 

Vencato com vazão total de 0,050 m³/s para 50 hectares; no Represo Capão da Moça (Santa 72 

Lúcia), canal principal da margem esquerda, usuária Agropecuária Capão da Moça LTDA, com 73 

vazão total de 0,020 m³/s para 20 hectares; e Represo do Barroso, canal principal da margem 74 

direita, usuária Lucia Carrion Lopes de Almeida e outros com vazão total de 0,520 m³/s para 520 75 

hectares. O somatório das vazões de todos os represos foi de 3,023 m³/s para 3.023 hectares. O 76 

Sr. Piter Alencastro complementou que foi solicitado pelo usuário do Represo Capão da Moça o 77 

aumento da vazão para 0,950 m³/s, a ser decidido pelo Comitê. Na sequência, o Sr. Denis 78 

Danelon, integrante do GT Arroio Velhaco, explicou sobre as possíveis alterações de 79 

empreendedores/usuários no cadastro do SIOUT, pedindo autorização ao Comitê e ao DRH para 80 

a realização destes procedimentos pelos técnicos do GT, com o propósito de agilização dos 81 

processos de outorgas sem a necessidade de passar em reunião. O pedido foi aceito desde que 82 

sejam respeitadas as vazões aprovadas pelo Comitê para cada represo. O Sr. Santo Elton Peres, 83 

técnico responsável pelo Represo Santa Lúcia, comentou que na divisão anterior das áreas 84 

outorgáveis restou 20 hectares para a Fazenda Capão da Moça, informando que esta propriedade 85 

possui uma área de 4 mil hectares. O Sr. José Costa Fróes – representante da Associação dos 86 

Engenheiros Agrônomos de Pelotas, ao elogiar o trabalho dos técnicos no Arroio Velhaco, falou 87 

que sentiu a necessidade de visualizar na apresentação um mapa da população tradicional da 88 

região, sob o ponto de vista espacial como referência para o conhecimento. O Sr. Gilberto da 89 

Silva Wiatrowski, representante da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos da 90 

Região Centro-Sul, disse que a redução dos represos no Arroio Velhaco melhorará a eficiência 91 

dos usos das águas, mas que o volume continuará o mesmo, e os problemas de secas e enchentes 92 
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continuarão ocorrendo. O representante ressaltou que a vazão estabelecida é muito baixa e 93 

haverá uma quantidade maior de áreas a serem irrigadas, sugerindo o aumento da vazão por 94 

hectare. O Sr. José Carlos Gross Dias, representante da Associação dos Arrozeiros de Camaquã, 95 

comentou sobre a importância de ter uma barragem para regular corretamente as águas do Arroio 96 

Velhaco. O Sr. Paulo Robinson da Silva Samuel, representante da ABES, disse que não foi 97 

enviado o material da apresentação para embasar a discussão na Plenária do Comitê, e que por 98 

isso não estaria apto a deliberar sobre o assunto. Ainda falou que, de acordo com a pauta, haveria 99 

o relato do grupo de trabalho. O Sr. Piter Alencastro de Souza, esclareceu que após recente 100 

reunião do GT com o DRH, ficou acordada a apresentação da organização das vazões individuais 101 

de acordo com as vazões dos represos deliberadas anteriormente pelo Comitê. O Presidente 102 

Renato Zenker destacou que está prevista a construção de comportas de controle de água em 103 

todas as propriedades, inclusive um plano a ser executado de recuperação das áreas e 104 

desassoreamento do curso hídrico. A Sra. Raíza Schuster – Chefe da Divisão de Planejamento e 105 

Gestão da SEMA, destacou a importância do Comitê conhecer sobre todos os usuários existentes 106 

no Arroio Velhaco, explicando que o DRH procederá a análise cadastral do SIOUT e da lista 107 

apresentada pelo Comitê, bem como realizará um balanço hídrico considerando os dados do 108 

Plano de Bacia e a disponibilidade hídrica para verificar a viabilidade das outorgas. O Sr. Paulo 109 

Heerdt Júnior, integrante do GT Arroio Velhaco, sugeriu ao DRH a realização de um cruzamento 110 

de dados do SIOUT, da FEPAM e do município de Arambaré, para a contabilização dos 111 

licenciamentos e outorgas existentes. O Sr. Mário Fernando Florisbal Damé, representante do 112 

Sindicato Rural de Encruzilhada do Sul, comentou que participou de várias reuniões do Comitê 113 

juntamente com o GT e os produtores rurais do Arroio Velhaco, onde houveram apresentações e 114 

discussões. Depois disse estar apto a votar solicitando a deliberação do Comitê a respeito da 115 

planilha apresentada. A Sra. Ellen Bassan Beneduzzi – Chefe da Divisão de Outorgas, falou que 116 

será feito um novo estudo das disponibilidades hídricas para a verificação da possibilidade ou 117 

não de aumento das vazões dos represos, e que a nova portaria conterá condicionantes a serem 118 

atendidos para os usos das águas. O Vice-Presidente do Comitê, Sr. Lindomar Bergmann Duarte, 119 

reforçou a necessidade de deliberação do Comitê para que o DRH possa dar continuidade na 120 

análise das outorgas. O Sr. Mario Rocha – representante da ARI, manifestou não ter 121 

conhecimento sobre o Arroio Velhaco, e perguntou se em termos regimentais seria possível 122 

estabelecer um processo de votação, sendo respondido pela Diretoria do Comitê, que poderia 123 

através da decisão do Plenário. Após a discussão do assunto, o Plenário do Comitê por maioria 124 

dos representantes presentes, resolveu deliberar aprovando a tabela apresentada pelo GT, visando 125 

a distribuição individual das águas, com observação ao Represo Capão da Moça (Santa 126 

Lúcia), para que haja a análise pelo DRH de atender ou não o pedido do usuário de aumento da 127 

vazão para 0,950 m³/s, assim como, para serem consideradas as definições de outorgas 128 

estabelecidas no Plano de Bacia do Rio Camaquã. Prosseguindo, devido ao adiantado do horário, 129 

ficou acordada a transferência da apresentação do professor José Costa Fróes, a respeito do 130 

contexto geográfico do Rio Camaquã, para a próxima reunião em Bagé, no dia 31 de outubro de 131 

2019. Por fim, a Diretoria do Comitê ficou autorizada a participar de eventos diversos relacionados a 132 

gestão de recursos hídricos que vierem a acontecer até a data da próxima reunião ordinária. A 133 

reunião foi encerrada às dezessete horas. Nada mais havendo a tratar, lavro a presente ata, que 134 

após lida e aprovada 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 


