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DEPARTAMENTO DE FLORESTAS E ÁREAS PROTEGIDAS 

DIVISÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 
 

24ª Assembleia Ordinária do Conselho Deliberativo da Área de Proteção 
Ambiental do Banhado Grande 

 
Aos sete dias do mês de abril do ano de dois mil e quatorze, no Auditório 

da Companhia Riograndense de Saneamento (CORSAN) às quatorze horas e 
trinta minutos em segunda chamada, reuniram-se os membros do Conselho 
Deliberativo da Área de Proteção Ambiental do Banhado Grande para a 
vigésima quarta Assembléia, convocada pela Presidente do Conselho 
Deliberativo Sra. Denise Mello Machado. 

 
Estavam presentes as seguintes entidades através de seus representantes: 
 

 ACIVI – Rafael Goelzer (titular) 

 APN VG – Sérgio Cardoso (titular) e Tânia Peixoto (suplente);  

 Associação dos Moradores do Banhado do Gravataí – Juarez Alberto 

Gomes (titular);  

 Associação dos Moradores do Quilombo Cantão das Lombas – 

Edson Silva (titular) e João Paulo Silva (suplente); 

 Comitê Gravataí – Paulo Samuel (suplente) 

 CORSAN – Manoel Marcos (titular) 

 DRH/SEMA – Rafael Eckert (titular) 

 DUC/SEMA – Denise Machado (titular) e Cecília Nin (suplente) 

 EMATER RS – Paulo Viegas (titular) 

 FARSUL – Ivo Lessa (titular) 

 FEPAM – Claudia Wilf (titular) 

 FIERGS – Rafael Ferreira (suplente) 

 FIERGS – Marilene Conte (suplente) 

 FIERGS – Tiago Pereira Neto (suplente) 

 FIERGS –Silvania Zabolostky (suplente);  

 FZB/RS – Ricardo Aranha Ramos (titular); 

 Grupo Maricá – Aurici da Rosa (titular); 

 ICMBio – Lisandro Signori (titular) 

 INCRA – Paulo Junior (sumplente) 

 Instituto Curicaca – Jan Felix Karel Mahler Jr (titular);  

 IRGA/SEAPA – Ronaldo Woyniok (titular) 
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 Lions Club – Oraclides Garbini (titular) 

 Pref. Municipal de Glorinha - Odilon Gonçalves (suplente) 

 Pref. Municipal de Gravataí – Paulo Roberto Muller (titular);  

 Pref. Municipal de Sto. Ant. da Patrulha – Vinicius Carvalho (suplente) 

 Pref. Municipal de Viamão – Liliani Cafruni (titular) 

 Quinta da Estância – Lucas Goelzer (titular) 

 Sindicato Rural de Viamão – Pedro Silverio (titular) 

 UFRGS - Darci Barnech Campani 

 

Também participaram desta Assembléia, como convidados, as seguintes 
Instituições através de seus representantes: APNVG – Sandra Cardoso e 
Norine Paloski; EMATER – Ricardo Piez; APA Rota do Sol – Everson Elenilton 
Fleck; AAFISE – Marthin Zang; ESEC Aratinga – Vanessa Pruch Castro 
Oliveira.  

A Presidente do Conselho Deliberativo, Sra. Denise, deu início à reunião 
dando as boas vindas aos Conselheiros e agradecendo a CORSAN pela 
acolhida. Em seguida passou a palavra ao Sr. Alexandre que apresentou a 
entidade anfitriã.  
 
Pauta 1. Apresentação da Entidade Anfitriã: 

Alexandre (CORSAN) inicia falando sobre as atividades que a empresa 
desenvolve nos municípios que são atendidos pela CORSAN e estão dentro 
dos limites da APA do Banhado Grande e fazem parte da região denominada 
SURMET, mostrando os dados sobre o município de Glorinha, onde o projeto 
de execução da Estação de Tratamento de Esgoto e Estação de Bombeamento 
de Esgoto já está com oitenta e oito de sua obra concluída. Alexandre destaca 
que um problema encontrado no município é o fato de as pessoas não 
conectarem suas casas a rede de esgoto. Para o município de Viamão foi 
apresentado plano de execução de reservatório elevado com capacidade para 
um volume de 500m³, com término previsto para outubro deste ano e para o 
Sistema de Distribuição de água do Loteamento Parque Florestal está com 
mais de cinqüenta por cento da obra concluída, porém está paralisada por falta 
de regularização dos terrenos. Também no município de Viamão, estão 
realizadas obras da rede coletora, ramais prediais da Bacia do Arroio Feijó. 
Ainda no município de Viamão estão sendo realizadas obras das redes 
coletoras, elevatórias e linha de recalque e está aguardando aditivo de prazo. 
Para o município de Alvorada o projeto é Execução da Estação de Tratamento 
de Esgotos e está com mais de oitenta e quatro por cento da obra concluída e 
também está sendo executado um reservatório de 500m³ e tem mais de 
noventa por cento da obra concluída. Também no município de Alvorada está 
sendo executada uma reforma na elevatória da água tratada e está com mais 
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de cinqüenta por cento da obra concluída. Também no município de Alvorada 
está sendo executadas obras nas redes coletoras, elevatórias e linhas de 
recalque e está paralisada por pendências judiciais. No município de Santo 
Antônio da Patrulha foi executada a ampliação do Sistema de Abastecimento 
de água e já está concluído. Também no município de Santo Antônio da 
Patrulha foi executado o reservatório apoiado R8 1000 m³ e rede de 
distribuição de reforço, também a execução de melhorias da ETA Fase 1, que 
também está concluída. No município de Gravataí está na primeira etapa ETE 
– CETEL – GM e está com mais de doze por cento concluídos e tem previsão 
de término para o final deste ano.  
 
Encaminhamento: sobre “saneamento” ficou de encaminhamento que este 
colegiado acompanhe  a elaboração do Plano Estadual de Saneamento e 
também solicitar as Prefeituras informações sobre os Planos de Saneamento, 
obrigatoriedade de ligar-se a rede de esgoto a existência de um órgão para 
participação popular. 

 

Pauta 2. Aprovação da Ata da Assembleia Anterior (07 de abril de 2014) 

Sra. Denise perguntou aos conselheiros se gostariam que fosse realizada 
alguma consideração na ata da reunião anterior enviada por email 
antecipadamente para apreciação de todos, não havendo nenhuma 
consideração a ata foi aprovada.  

Pauta 3. Apresentação Projeto “Rio Limpo” 

Denise convidou A APNVG para apresentar o projeto, Sérgio introduziu o 
assunto e passou a palavra Norine que é bióloga e gerente do Projeto Rio 
Limpo. Este projeto consiste em gerir corpos hídricos superficiais e 
subterrâneos, reverter processos de degradação dos recursos hídricos visando 
à melhoria da qualidade da água, instrumentos de gestão de bacias. Este 
processo tem tempo previsto de vinte e quatro meses para execução e irá 
abranger os municípios de Gravataí, Glorinha, Alvorada, Cachoeirinha, 
Canoas, Viamão e Santo Antônio tendo como órgão executor a Associação de 
Preservação da Natureza do Vale do Gravataí – APNVG e receberá patrocínio 
da Petrobrás. Este projeto tem como objetivo construir um diálogo entre a 
população residente no sistema hidrográfico Gravataí e as companhias de 
saneamento e também Comitês Hidrográficos de Bacias tendo como objetivo a 
redução da poluição dos rios e arroios assim como, gestão racional dos 
recursos hídricos e gestão dos recursos sólidos. Lizandro perguntou qual seria 
o custo deste projeto. Norine respondeu que seria de dois milhões e 
quatrocentos mil reais. Sérgio afirma que a ONG foi selecionada através de um 
processo público nacional para executar este projeto, sendo custeado pela 
Petrobras que tem projetos na área social e ambiental. Sendo que todas as 
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entidades podem se qualificar e pleitear recursos junto a esta entidade. Denise 
perguntou como seria o trabalho junto aos proprietários para que se tenha 
maior adesão. Sérgio respondeu que este é caso delicado e que precisa que as 
pessoas realmente se interessem. Cecília perguntou como seria realizada a 
regeneração destas áreas. Norine respondeu que seria através de plantio de 
mudas que serão adquiridas pelo projeto. 
 
Pauta 4. Relatório de Gestão referente ao ano de 2014: 

 Denise apresenta o relatório de Gestão da Unidade de Conservação 
referente ao planejamento do ano de dois mil e quatorze através do Plano 
Operativo Anual (POA) - apresentação em anexo a esse documento - sendo 
uma previsão de ações para serem executadas em um período conforme a 
capacidade administrativa da UC (Estruturas e Recursos), destacando que 
neste plano não estão incluso as atividades de rotina da UC. Conforme 
apresentado pela presidente, este plano está divido em sete tópicos 
relacionados abaixo:  

1. Estruturação da UC: Com relação a esse tópico foi ressaltada as ações 

para estabelecimento de uma sede conjunta com a Unidade de Conservação 
Refúgio de Vida Silvestre Banhado dos Pachecos. Tal ação permitiria otimizar 
as ações de gestão com as atuais equipes de ambas unidades que são 
insuficientes para o atendimento das demandas de gestão. No que diz respeito 
a falta de servidores, foi realizado um contato com a Seção de Pessoal/ SEMA 
questionando a cerca de Concurso Público e se obteve a resposta que será 
aberto um novo expediente administrativo solicitando pessoas aprovadas no 
concurso da SARH realizado em 2010. Rafael (DRH) destacou que é bem 
importante que os conselheiros entendam que este novo concurso irá 
acrescentar muito positivamente no Trabalho das Unidades de Conservação e 
na Sema como um todo, pois o corpo técnico que existe hoje é insuficiente. 
Denise lembra que a APA necessita de uma agente administrativa inclusive 
para compor a Secretaria executiva do conselho. A respeito da Sede, ela 
lembra que existe recurso da Transpetro, mas até a sede não estar construída 
as duas UCs poderão estar juntas em uma Sede provisória. Denise destacou 
que para estabelecer uma Sede para a APA é preciso uma estrutura mínima, 
como telefone e internet devido ao tipo de demanda que a UC. Tânia pediu um 
esclarecimento maior sobre a sede própria da UC, questionando o fato de já 
existir uma sede da SEMA em Porto Alegre. Denise explicou que neste 
momento a sede administrativa da APA está localizada dentro do prédio da 
SEMA, mas que é a única unidade de conservação estadual em tal situação e 
destaca que a gestão da APA vem trabalhando para estabelecer sua sede 
administrativa dentro dos limites da Unidade de Conservação.  

2. Plano de Manejo: Denise destaca que as ações sobre o tema nesse 

ano estão voltadas para que se inicie a elaboração do plano de manejo, sendo 
que a equipe estará, juntamente com o conselho, acompanhando os 
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diagnósticos assim como o andamento do processo. A presidente destaca que 
o Plano de Manejo tornou-se uma prioridade para a SEMA, principalmente 
diante da Ação Civil Pública vigente no território da unidade de conservação e 
ressalta que o tema será abordado mais adiante em sua apresentação. 

3. Educação Ambiental e Divulgação: A presidente destaca que as ações 

dessa temática buscam minimizar o desconhecimento dos moradores da APA 
sobre sua existência. Segundo ela, neste ano está previsto ações relativas a 
sinalização, através do plano de sinalização da unidade que será executado 
através de medida compensatória e de articulações junto aos órgãos 
responsáveis pelas rodovias. Com relação a sinalização rodoviária, foram 
abertos expedientes administrativos nos órgãos competentes, solicitando a 
identificação dos limites da unidade e dos locais críticos de atropelamento de 
fauna. Referente aos quinze anos da APA será realizado uma exposição que já 
está em fase de finalização pela FZB.  

4. Pesquisa e Monitoramento: Destaca-se o andamento o projeto Pro-

Cervo, no qual a gestão da unidade captou recursos para aquisição de 
armadilhas fotográficas, visando ampliar o monitoramento do cervo como é 
feito hoje no Refúgio.  

5. Proteção: Com relação à proteção, a APA irá trabalhar com ações de 

fiscalização, principalmente de atividades de mineração e irrigação. Há 
questionamentos sobre a atribuição da unidade de conservação em realizar 
tais fiscalizações sem o Plano de Manejo. Denise esclarece que as ações de 
proteção da unidade, incluindo fiscalização, são das poucas atividades que não 
apenas podem como devem ocorrer na gestão das unidades mesmo na 
ausência do plano de manejo. Assim, a gestão da APA aplica a legislação 
ambiental geral e a portaria da SEMA que proíbe a pesca com rede e espinhel 
na APA.  Ainda sobre proteção, ela destaca que a equipe da APA está 
buscando um instrumento legal regulamentando os processos de 
licenciamento, dentro e fora da unidade. No entanto, atualmente a APA está 
impedida de emitir qualquer autorização para atividades, obras ou 
empreendimentos localizados dentro e fora da unidade de conservação devido 
a Ação Civil Pública (ACP). A representante da Prefeitura de Viamão questiona 
o significado de tal parágrafo da ACP, pois segundo seu entendimento ele só 
poderia ser aplicado em casos de significativo impacto. Manoel (CORSAN), 
responde que toda atividade passível de licenciamento possui impactos 
ambientais, então todas estariam vedadas pela ACP. O conselheiro Tiago 
(FIERGS) coloca que o conselho vem pressionando a SEMA para que seja 
elaborado o Plano de Manejo, relata um pouco do histórico das ações do 
conselho para tal e destaca que a SEMA não fez sua parte. Marilene (FIERGS) 
destaca que impedir o licenciamento só favorece as ações irregulares no 
território e que a FIERGS não apoia tal posição. Rafael (ACIVI) destaca que é 
importante o conselho se posicionar com relação a esse tema, pois não 
considera razoável impedir o licenciamento em todo esse território. Lisandro 
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(ICMBio) ressalta que o conselho trabalha pela proteção da APA e que as 
vezes é preciso ocorrer ações radicais para a proteção ambiental. Cláudia 
(FEPAM) apoia tal posição, dizendo que muitas coisas só andam no serviço 
público quando ocorrem tais pressões. Jan (CURICACA) destaca que é 
possível elaborar um documento em que o conselho faça a pressão na SEMA 
pela elaboração do Plano de Manejo, que foi o fator motivador da ACP, se 
posicionando com relação a restrição radical imposta ao licenciamento.  

Encaminhamento: O conselho estabelece uma Câmara Temática cujo 
coordenador é o Tiago (FIERGS), sendo composta pelas instituições FIERGS, 
ACIVI, ICMBio, CORSAN e Prefeitura de Viamão. Tal Câmara Temática irá 
elaborar um documento formal a ser encaminhado ao Desembargador 
responsável pela ACP e à SEMA, a minuta desse documento será construída 
via e-mail, tendo o conselho 15 dias para enviar sugestões e aprovar o texto. 

Ainda sobre o Licenciamento, Denise solicita um encaminhamento sobre o 
processo da pavimentação da ERS118 que, segundo o regimento interno, deve 
passar pelo conselho, tendo em vista que tem EIA/RIMA. O conselho define por 
instaurar uma Câmara Temática, composta pelas instituições FIERGS, ACIVI, 
FARSUL, APNVG e Prefeitura de Viamão. No entanto, esse trabalho seria 
iniciado posteriormente a finalização do documento referente à ACP. Além 
disso, não fica definido o coordenador desta câmara temática. Sobre esse tema 
a presidente informa aos conselheiros que já foi verificada a disponibilidade da 
participação da UFRGS através do Laboratório de Ecologia em tal processo. 

6. Conselho: As ações previstas para o conselho são a publicação da 

portaria alterando a composição aprovada em plenária, além da capacitação 
para atuação no processo de elaboração do Plano de Manejo. Tânia, APNVG, 
questiona tal capacitação, tendo em vista que o conselho teria um papel 
político e não técnico. Rafael (ACIVI) responde que ele entende a importância 
dessa capacitação para agilizar o processo de elaboração do plano de manejo. 
Manuel (CORSAN) diz compreender o posicionamento da conselheira, tendo 
em vista que o conselho pode não concordar com a realização de uma 
capacitação. Lisandro (ICMBio) destaca que as ações de capacitação do 
conselho são comuns na gestão de unidades de conservação. Denise destaca 
que essa ação foi planejada, assim como todo o POA, baseado em reuniões e 
deliberações anteriores do conselho. 

7. Erosão: Sobre essa temática, Denise informa que a gestão da APA está 

trabalhando para o conselho, bem como sua equipe técnica pretende trabalhar 
junto com a METROPLAN no projeto de contenção de desastres naturais na 
bacia. Além disso, ela destaca que existem projetos de pesquisa que irão 
abordar a questão. 

Não havendo nada mais a ser acrescentado, a Presidente do Conselho 
Deliberativo da Área de Proteção Ambiental do Banhado Grande,  Sra. Denise 
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Mello Machado, encerrou a reunião, e eu, Vanessa Pruch Castro Oliveira, lavrei 
a presente ata. 
 
 

Segue em anexo as imagens e apontamentos relativos aos 
encaminhamentos estabelecidos em assembleia. Além disso, estará sendo 
enviado eletronicamente junto a presente ata a apresentação da reunião do dia 
07 de abril de 2014, que foi elaborada e apresentada pela Presidente do 
Conselho. 
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Figura 1. Apresentação da entidade anfitriã, CORSAN. 

 

 

Figura 2. Apresentação do projeto “Rio Limpo”, APNVG. 
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Figuras 3 e 4. Encaminhamentos estabelecidos na reunião. 


