
 
 

 
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
SECRETARIA DO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL  

CONSELHO DE RECURSOS HÍDRICOS 
 

TRIGÉSIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA DE ÁGUAS 1 

SUBTERRÂNEAS- CTAS 2 

A 30ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Águas Subterrâneas – CTAS/RS 3 

realizou-se no dia vinte e seis de junho de 2018, às 14 horas, na sede da SEMA, 4 

Av. Borges de Medeiros, nº 261, 15º andar, auditório, Porto Alegre – RS, ás 5 

quatorze horas. Membros Presentes: Geólogo Sérgio Cardoso – Comitê 6 

Gravataí; Maiquel Kochhann – Comitê Caí; Ivan Carlos Viana – Comitê Várzea, 7 

Claucia Kapper – Comitê Turvo; Luis Feijó – Secretaria da Saúde; Isabel 8 

Dresch – SOP; Eng. Rejane de Abreu e Silva – SEMA/DRH/DIOUT; Glaucus 9 

Biasetto Ribeiro – FEPAM; Demais Presentes: Maria Patrícia Möllmann – 10 

SEMA; Ellen Beneduzzi – SEMA/DRH; Carmem Silveira Silva – SEMA/CRH; 11 

Fernando Meirelles – SEMA; Gabriel Frota – SEMA/CRH; Claudio Oliveira – 12 

ABAS; Leonardo Secco – ABAS. O Presidente Sergio Cardoso dá inicio à 13 

reunião saudando à todos e faz breve apresentação da pauta. Questiona se há 14 

itens a serem inseridos na pauta e, não havendo manifestações, entra na ordem 15 

do dia. Item 1. Aprovação da Ata da 29ª Reunião Ordinária da CTAS: Os 16 

membros presentes dispensam a leitura da ata e, portanto, o Presidente coloca a 17 

mesma em regime de votação. Aprovado por unanimidade. Item 2. Projeto de 18 

Regularização de Poços – Contribuições encaminhadas: A Secretária Maria 19 

Patrícia coloca que a ideia de encaminhar o Decreto para debate na última 20 

reunião do CRH, era de tentar separar os debates. Coloca que este texto 21 

proposto para o projeto, o qual a CTAS está trabalhando como base, juntou toda 22 

a parte técnica, financeira, de competências e prazos, dificultando o debate. Cita 23 

que a ideia é, portanto, deixar o Decreto para definição das competências frente 24 

ao projeto e deixar a parte técnica para o DRH finalizar, considerando as 25 

contribuições encaminhadas pelos Comitês. Cita ainda que cabe ao CRH a 26 

criterização dos subsídios, das priorizações e do uso dos recursos do FRH. A 27 

proposta é, portanto, debater no CRH uma resolução mais específica nesta parte 28 

do projeto. Quanto ao Decreto, coloca que é uma forma de divulgação do projeto 29 

e de aproximação dos atores, definindo competências. Faz breve apresentação 30 

do Decreto e, após breve debate, Ivan Carlos Viana, representante do Comitê 31 

Várzea, propõe que o Comitê possa ter a competência de sugerir critérios de 32 

priorização das regularizações dentro da área de sua bacia, a serem aprovados 33 

pelo CRH, visando ampliar o debate a nível dos Comitês. Maria Patrícia ainda 34 

coloca que, além da proposta de resolução que discorre sobre os subsídios, ainda 35 

teria que ser debatido a questão dos prazos de regularidade mediante cadastro, 36 

definidos pelas duas resoluções, uma para o meio urbano e outra para o meio 37 

rural. Cita que a ideia é ampliar os prazos, visando possibilitar o planejamento 38 

para a regularização, por parte dos usuários. Após maiores debates, ficou 39 

acordado, como encaminhamento, que o DRH irá finalizar a minuta do projeto e, 40 
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para a próxima reunião do CRH, será encaminhada uma resolução e o Decreto, 41 

com as contribuições feitas. Item 3. Assuntos Gerais: O Presidente Sergio 42 

Cardoso coloca que foi aberto o processo de consulta popular sobre os projetos 43 

que devem ser priorizados. Cita que este projeto de regularização dos poços é um 44 

dos contemplados na consulta popular. O Presidente ainda aproveita para 45 

informar que, na próxima reunião da CTAS, deve haver eleição da Presidência e 46 

Vice Presidência desta CT, tendo em vista que já passou um ano da atual gestão. 47 

Ainda solicita que seja marcada uma data para a próxima reunião. Após breves 48 

debates, ficou acordada a data de 14/08. Não havendo mais inscrições em 49 

assuntos gerais, o Presidente deu a reunião por encerrada e como não houve 50 

relator escolhido na reunião, a Secretaria Executiva do CRH/RS lavrou a presente 51 

ata. 52 


