
 
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA 
CÂMARA TÉCNICA DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS – CTAS 

CONSELHO DE RECURSOS HÍDRICOS - CRH 
36ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

A trigésima sexta reunião ordinária da Câmara Técnica de Águas Subterrâneas 1 

- CTAS ocorreu no dia oito de março de dois mil e vinte e um, às 14h e foi 2 

realizada de maneira totalmente online, via plataforma digital Cisco Webex. 3 

Membros Presentes: T. Flávia Dias – Presidência – SEMA/DRHS; Maiquel 4 

Lunkes – Comitê Caí; T. César  Araújo - Comitê Lago Guaíba e S. Carlos 5 

Alberto  Pires – Comitê Vacacaí; T. Sergio Cardoso – Comitê Gravataí; T. 6 

Adilson Steffen – Comitê Turvo e  S. Alessandro Noal - Comitê Santa Maria; 7 

Isabel Dresch – SOP; Luis Sérgio Feijó – Secretaria da Saúde; S. Cacinele 8 

Rocha – Comitê Tramandaí; S. Eliane Rodrigues – Comitê Mampituba; S. 9 

Rossana Goulart – FEPAM. Ausente: Comando Ambiental/SSP. Demais 10 

Presentes: Carlos Silveira e Ingo Schneider – DIOUT/SEMA. A Presidente 11 

Flavia saúda a todos e dá início a reunião. Item 1. Apreciação da ata da 5ª 12 

Reunião Extraordinária da CTAS: ata encaminhada com a convocação, não 13 

houve manifestações sobre alteração. A Presidente coloca a ata em votação. 14 

Aprovada por unanimidade. Item 2. Informação da DIOUT/DRHS sobre a 15 

Nota Técnica relativa ao novo Código de Meio Ambiente: Carlos Silveira – 16 

Chefe da DIOUT fez a explicação da Nota Técnica encaminhada sobre o que a 17 

DIOUT pensa a respeito  nos artigos 127  e 128 que tratam especificamente de 18 

poços. Art. 127 regulamenta a segurança de poços – já está especificado no 19 

Decreto Nº 42.047/2002, art. 30, todos equipamentos de segurança já foram 20 

incorporados pelo SIOUT portanto já está regulamentado. Art. 128 – incumbe 21 

ao Estado manter programas (...) já está regulamentado pelo Decreto Nº 22 

54.343/2018 alterado em 2020 já está atendido por esse decreto, além de 23 

outros programas como o Revitalização de Bacias Hidrográficas. Apenas 24 

recomendam encaminhar ao CRH a alteração do § 8º para ser adequado a 25 

legislação vigente do Rio Grande do Sul sobre poços rasos e profundos e 26 

também no art. 4. Enquanto isso adote o Decreto Nº 42.047, a Resolução CRH 27 

Nº 255 que não haverá problemas porque já está incorporado ao sistema. 28 

Sergio Cardoso coloca que, em sua opinião, tem mais coisas a serem alteradas 29 

e propõe manter esse assunto aberto e se habilita a fazer uma proposta escrita 30 

para a próxima reunião. Salienta que tem a possibilidade de cruzar o Sistema 31 

de Recursos Hídricos com o de Meio Ambiente. Aprovada a proposta do Sergio 32 

e de todos os demais que desejarem também encaminhar proposta para a 33 

próxima reunião.  3. Modernização da Lei 10350/1994 – A presidente Flávia 34 

se reporta ao material compilado que foi encaminhado aos membros sobre as 35 

águas subterrâneas e algumas proposições pessoais, as quais algumas irá 36 

abrir mão porque engessa a Lei  e podem ser através de resoluções. Após 37 

amplo debate sobre as adequações necessárias devido a legislação vigente, o 38 

encaminhamento será trazer sugestões à Lei na próxima reunião. Sergio 39 

Cardoso se comprometeu de trazer a sua contribuição. Flávia salienta que a 40 

Modernização da Lei é prioridade porque em junho a proposta irá para à 41 

Assembleia, porém os dois assuntos seguirão na pauta da reunião. Assuntos 42 

Gerais: Sergio Cardoso fala do documento emitido pela FEPAM que trata de 43 

águas subterrâneas e do SIOUT e gostaria que eles viessem falar na CTAS, é 44 

a integração dos dois sistemas. Rossana Goulart, FEPAM se coloca à 45 

disposição para articular com os colegas a apresentação. Sergio sugere que 46 
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após na sequencia até um DRH Comunica conjunto com a FEPAM para tratar 47 

desse assunto. Flavia Dias informa que o Programa de Regularização de 48 

Poços ganhou uma cara, um logotipo. Para quem ainda não viu está disponível 49 

no site da www.sema.rs.gov.br. Foi encaminhado ofício a todas as prefeituras 50 

com até cinco mil habitantes. No oficio tem o passo a passo de como participar 51 

e estão recebendo muitos questionamentos. A FAMURS e FEPAM já estão 52 

orientadas. No interior terá muita gente que não sabe o que fazer e procurará 53 

orientação nos Balcões que já estão cientes. A EMATER também deverá entrar 54 

e assim vamos fazendo parcerias. Feijó lembra que a Secretaria da Saúde 55 

também será parceira. Juliana Young reforça que o Seminário de Águas 56 

Subterrâneas acontece nos dia 29 a 31/03/2021 e tem apenas cento e 57 

cinquenta inscritos. Não havendo mais assuntos a serem debatidos, a 58 

Presidente encerrou a reunião. 59 

http://www.sema.rs.gov.br/

