
 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 

CONSELHO DE RECURSOS HÍDRICOS 
 

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINARIA  
 

A 2ª  Reunião Extraordinária do Conselho de Recursos Hídricos em 2001 ocorreu no 1 
dia 28 de  agosto de 2001 às 14 horas, na sala de reuniões da FEPAM à rua Carlos 2 

Chagas 55, 11° andar, com a presença de Claudio Langone, Presidente; Flávio 3 

Piccinini, da Secretaria de Obras e Saneamento; Roberto Coimbra, da Secretaria de 4 
Recursos Hídricos do MMA;  Marcos Antônio Einsfeld, da Secretaria de Coordenação 5 
e Planejamento; Ilma Borges, da Secretaria de Desenvolvimento e Assuntos 6 
Internacionais; Norberto Hesseln e Saulo Barbosa Lopes, da Secretaria da Agricultura 7 
e Abastecimento; Eberson Silveira, da Secretaria de Energia, Minas e Comunicações; 8 
Luiz Antônio Grassi, do Comitê do Lago Guaiba; João Francisco Giuliani, do Comitê 9 
Santa Maria e Volney Zanardi Jr., diretor do DRH-RS. Inicialmente foi apresentado 10 
um informe do Presidente da ABES, Alexandre Bugin, sobre a VIII Semana da Água, 11 
que ocorrerá de 6 a 12 de outubro, em promoção conjunta com o governo do Estado, 12 
prefeituras e entidades interessadas. Foi informado que está sendo proposto um comitê         13 
nacional para articular a Semana em todo o país. A Secretaria da Agricultura ressalta 14 
que sejam aproveitadas as atividades da Semana da Água para incentivar a 15 
participação dos Comitês de Bacia na política de financiamento ao pequeno agricultor, 16 
na qual a Secretaria aportará R$ 50 milhões, a serem distribuidos em todo o Estado. O 17 
conselheiro Giuliani coloca que espera que as discussões  suscitadas pela Semana da 18 
Água venham criar condições para que os comitês possam ter capacidade de interferir 19 
na questão do lixo, que no seu entender é urgente, resultando em ações práticas. A 20 
seguir, foi lida a proposta de Regimento Interno do CRH, com destaque dos pontos a 21 
serem discutidos. Foram analisados todos os aspectos levantados, e por fim aprovado o 22 
Regimento na forma em anexo. Na seqüência, foi apresentado o Plano de Trabalho 23 
2001/2002 da Secretaria Executiva do CRH e também o indicativo de pauta para o 24 
Conselho até dezembro.  O Plano de Trabalho foi integralmente aprovado e a pauta do 25 
Conselho teve acrescentados dois pontos pela SOPS: discussão do Sistema Estadual de 26 
Saneamento e do uso da água para fins agrícolas. Foi proposta também a  discussão 27 
dos critérios para a utilização de águas subterrâneas. Face à extensão da pauta e 28 
complexidade dos assuntos, foram definidas três reuniões até dezembro, com 29 
indicativos para 16 de  outubro, 13 de novembro e 4 de dezembro. O último ponto da 30 
pauta, sobre a integração do CONSEMA com o CRH  foi transferido para a próxima 31 
reunião. Ficou ainda definido que a Secretaria Executiva apresentaria na próxima 32 
reunião uma proposta para a instituição da Câmara Técnica do CRH, visando a 33 
discussão de assuntos que exigem elaboração anterior, como a formação das agências 34 
de região hidrográfica. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada pelo 35 
Presidente, e lavrada a presente ata por mim, Virginia Müzell, Secretária Executiva. 36 
 

 


