
 
 

 
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA  

CONSELHO DE RECURSOS HÍDRICOS 

34ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA DE ÁGUAS 
SUBTERRÂNEAS- CTAS 

No vigésimo sexto dia do mês de outubro do ano de dois mil e vinte, às 9h30min, foi realizada a 34ª 1 

reunião Ordinária da Câmara Técnica de Águas Subterrâneas – CTAS/RS na modalidade não 2 

presencial por videoconferência na plataforma google meet. Membros Presentes:  Maiquel Lunkes, 3 

Comitê Cai; César Araújo, Comitê Lago Guaiba; Sergio Cardoso, Comitê Gravataí; Juliana Young, 4 

Comitê Camaquã; Cacilene  Rocha, Comitê Tramandaí;  Luiz Feijó,  SES; Isabel Dresch, SOP; 5 

Flavia Dias, SEMA e Igor Lima, Comando Ambiental – BM/SSP. Ausencia Justificada: Adilson 6 

Steffen, Comitê Turvo.  Demais presentes: Glaucus Ribeiro – SEMA/FEPAM; Ingo Schneider, 7 

Carlos Silveira e Luciano Cardone, DIOUT/SEMA; Carmem Silva e Gabriel Frota, SE do CRH/RS. A 8 

Presidente Flávia Dias dá início à reunião saudando a todos e entra na ordem do dia. Item 1. 9 

Apreciação da ata da 3ª Reunião Extraordinária da CTAS: Os membros presentes dispensam a 10 

leitura da ata e a Presidente coloca a mesma em regime de votação. Aprovada por unanimidade. 11 

Item 2. Discussão e contribuições para a Regulamentação do Decreto Governamental que 12 

cria o Programa Estadual de Regularização de Poços - anexo Of. Camaquã,  Contribuição 13 

Gravatai e Of.SES: A Presidente coloca que as contribuições enviadas foram compiladas em um 14 

único documento e propõe que este documento seja analisado por completo, visando ter a versão 15 

técnica finalizada na atual reunião. As propostas encaminhadas foram debatidas uma a uma. A 16 

Secretaria da Saúde sugeriu que, nos casos em que a finalidade de uso do poço seja para consumo 17 

humano, seja exigido o comprovante de cadastro da modalidade abastecimento no SISAGUA. Após 18 

breves debates, recusou-se a proposta, pois, já há a exigência no processo para obtenção de 19 

outorga. Encaminhamento: A DIOUT fará as correções e complementações necessárias e 20 

encaminhará a versão final a todos. Após, a proposta será repassada ao Diretor do DRHS para 21 

levar à plenária do CRH para debate e possível publicação. Item 3.  Assuntos Gerais: A 22 

Presidente Flávia Dias informa que será feita uma capacitação do SIOUT aos membros da CTAS 23 

como forma de nivelar os conhecimentos. Informa ainda que, ela e a Vice Presidente Juliana Young, 24 

representando a CTAS, estiveram conversando sobre a intenção de fazerem um workshop sobre 25 

águas subterrâneas. Coloca que, devido a grande demanda sobre o tema, deve ser necessário 26 

fazer em, pelo menos, 2 dias. Cita, portanto, que aguardam sugestões dos membros para os 27 

assuntos a serem discutidos. Depois de feitas as articulações com as entidades e o programa 28 

finalizado, trarão a discussão na CTAS. Sergio Cardoso sugere que seja feita uma específica para 29 

os municípios. Juliana Young cita que, neste primeiro momento, a proposta é que seja mais aberto, 30 

visando principalmente dar visibilidade ao assunto e abrir um debate mais amplo sobre a gestão das 31 

águas subterrâneas. Nada mais havendo a tratar, a Presidente deu a reunião por encerrada. 32 


