
 
 

 
 

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

CONSELHO DE RECURSOS HÍDRICOS 

TERCEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA DE ÁGUAS 

SUBTERRÂNEAS- CTAS 

Ao vigésimo oitavo dia do mês de setembro do ano de dois mil e vinte, às 14h, foi 1 

realizada a terceira reunião extraordinária da Câmara Técnica de Águas 2 

Subterrâneas – CTAS/RS na modalidade não presencial por videoconferência na 3 

plataforma google meet. Membros Presentes: Maiquel Lunkes - Comitê Cai; 4 

César Araújo, Comitê do Lago Guaíba; Sergio Cardoso - Comitê Gravataí; 5 

Adilson Steffen - Comitê Turvo; Juliana Yung - Comitê Camaquã; Luiz Feijó – 6 

Secretaria da Saúde; Isabel Dresch – SOP; Flávia Dias – SEMA. Ausentes: 7 

Comando Ambiental/BM/SSP. Ausência Justificada: Thiago Carassai - 8 

Comitê Litoral Médio. Demais presentes: Glaucus Ribeiro – SEMA/FEPAM; Paulo 9 

Pai e Patricia Cardoso – DRHS/GAB; Carlos Silveira, Luciano Cardona e Ingo 10 

Schneider, DIOUT;  Diego Carrilo – DIMETEC; Claucia Kapper – Comitê Turvo.  A 11 

Presidente Flávia Dias dá início à reunião saudando a todos e entra na ordem do 12 

dia. Item 1. Apreciação da ata da 33ª Reunião Ordinária da CTAS: Os 13 

membros presentes dispensam a leitura da ata e a Presidente coloca a mesma em 14 

regime de votação. Aprovada por unanimidade. Item 2. Apresentação do 15 

Plano de Trabalho da Gestão: A Presidente apresenta a proposta do plano de 16 

trabalho para a atual gestão da CTAS, propondo as ações a serem realizadas pela 17 

CTAS e os prazos a serem respeitados. A primeira ação proposta conforme 18 

apresentado pela Presidente é a finalização da minuta do Programa de 19 

Regularização de Poços, com o prazo previsto para finalização até a data de 20 

20/10/2020. A próxima ação prevista no Plano de trabalho foi o estabelecimento 21 

de diretrizes para a campanha nos Comitês com vistas ao cadastramento dos 22 

usuários da água no SIOUT, com data máxima para a definição destas diretrizes 23 

até 30/11/2020. Para entrar na pauta da CTAS no próximo ano, há a previsão de 24 

discussão sobre o impacto da nova lei do Saneamento (Lei 14.026/20) nas águas 25 

subterrâneas. Como ideia de pautas a serem propostas para debate na CTAS ao 26 

CRH, a Presidente coloca o incentivo as buscas por parcerias acadêmicas para 27 

estudos de balanço hídrico de aquíferos para definição de critérios de outorga 28 

como uma possibilidade, a ser debatida até o fim desta gestão. Destaca que há 29 

ainda, os assuntos a serem demandados pelo CRH ao decorrer do tempo da 30 

gestão. Após breves esclarecimentos, a Presidente da este item como encerrado e 31 

passa ao próximo da ordem do dia. Item 3. Discussão e contribuições para a 32 

Regulamentação do Decreto Governamental que cria o Programa 33 

Estadual de Regularização de Poços: Carlos Silveira, chefe da Divisão de 34 

Outorga do DRHS, faz apresentação detalhada sobre a instrução normativa 35 

referente ao Programa de Regularização de Poços. A vice-presidente Juliana 36 

Young, representante do Comitê Camaquã, coloca que este documento da 37 

Instrução Normativa pode ser o documento base a ser debatido pelos Comitês, 38 

com a definição de um prazo pela CTAS para possíveis contribuições. Luis Feijó, 39 

representante da Secretaria da Saúde, coloca que a preocupação da secretaria da 40 

saúde quanto a este assunto é que, para aqueles poços que tenham como 41 

finalidade de uso o consumo humano, eles sejam cadastrados no Sistema de 42 

Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano – 43 
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SISÁGUA. Portanto, coloca que esta necessidade poderia estar prevista nesta 44 

regulamentação do decreto. A Presidente coloca que, em um primeiro momento, 45 

haverá apenas a identificação dos usuários a serem enquadrados como 46 

beneficiários do programa e que, a proposta da Saúde, provavelmente seria 47 

inserida no segundo momento do Programa. Após breves esclarecimentos, Sérgio 48 

Cardoso, representante do Comitê Gravataí faz breve apresentação fazendo uma 49 

compilação de todas as normativas referente ao Programa. Discorre brevemente 50 

sobre os objetivos do Programa conforme o Art. 2º do Decreto Estadual nº 51 

55.277/20 e as competências dos atores envolvidos. Após, propõe que o programa 52 

foque, inicialmente, nos poços tubulares e de entidades públicas. Propõe ainda 53 

que, para regionalização do Programa, talvez seja mais eficiente se utilizar a lógica 54 

dos Municípios a partir de sua federação, em detrimento dos Comitês de Bacia, 55 

tendo em vista as diferentes realidades sociais de cada bacia hidrográfica. Após 56 

amplo debate e esclarecimentos, Juliana Young propõe que a minuta da 57 

Instrução Normativa seja encaminhada a todos os membros da CTAS até a data 58 

de 13/10 e que os Comitês tenham o prazo até o dia 26/10 para debater e propor 59 

contribuições. Os membros presentes concordam com a proposta de 60 

encaminhamento. A Presidente então passa ao próximo item da pauta. Item 4. 61 

Assuntos Gerais: Sergio Cardoso informa que houve uma reunião da Associação 62 

dos Geólogos com o Secretário das Obras Publicas José Stédile sobre o recursos 63 

de R$ 51 milhões para abertura de novos poços e 29 milhões da FUNASA. Nada 64 

mais havendo a tratar, a Presidente deu a reunião por encerrada. 65 


