
 
 

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

CONSELHO DE RECURSOS HÍDRICOS - CRH 
5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

A quinta reunião extraordinária da Câmara Técnica de Águas Subterrâneas - 1 

CTAS ocorreu no dia oito de fevereiro de dois mil e vinte e um, às 09h,e 30min 2 

e foi realizada de maneira totalmente online, via plataforma digital Cisco 3 

Webex. Membros Presentes: Flávia Dias – SEMA/DRHS; Sergio Cardoso – 4 

Comitê Gravataí; Isabel Dresch – SOP; Luis Sérgio Feijó – Secretaria da 5 

Saúde; Maiquel Lunkes – Comitê Caí; Carlos Alberto Pires – Comitê 6 

Vacacaí; Alessandro Noal – Comitê Santa Maria; Cacinele Rocha – Comitê 7 

Tramandaí; Rossana Goulart – FEPAM; Eliane Rodrigues – Comitê 8 

Mampituba; A Presidente saúda a todos e dá início a reunião. Item 1. 9 

Apreciação da ata da 35ª Reunião Ordinária da CTAS: Os membros 10 

presentes dispensam a leitura da ata e a Presidente coloca a mesma em 11 

regime de votação. Aprovada por unanimidade. Item 2. Palestra da 12 

Secretaria da Agricultura sobre a perfuração de poços executada pela 13 

pasta/Capacitação para consulta no SIOUT: A Presidente Flávia Dias cita 14 

que foi feito convite para a Secretaria de Agricultura para uma apresentação 15 

sobre a perfuração de postos executada pela pasta, porém, não houve 16 

manifestação de nenhum representante até a data da reunião e, portanto, não 17 

haverá esta apresentação. Sérgio Cardoso coloca que a solicitação desta 18 

apresentação foi demandada no CRH e coloca que a Secretaria de Obras já se 19 

fez presente e demonstrou que está sendo articulada a questão dos convênios 20 

com os municípios. Cita que houve a adoção de um novo modos operandis por 21 

parte da SOP visando o atendimento integral aos parâmetros técnicos exigidos. 22 

Expõe, portanto, que há também a necessidade da Secretaria da Agricultura se 23 

fazer presente na CTAS e apresentar como está atuando no que tange à 24 

perfuração de poços. Após amplo debate e esclarecimentos, a Presidente 25 

coloca como proposta de encaminhamento o DRHS se articular para reforçar o 26 

convite à SEAPDR. Ficou acordado ainda a apresentação sobre o SIOUT ser 27 

feita na próxima reunião. Item 3. Eleição para Vice-Presidência da CTAS: A 28 

Presidente Flávia Dias coloca que ainda há vacância para vice-presidente da 29 

CTAS. Após breves esclarecimentos, ficou acordado fazer um mandato 30 

“tampão” até o final da atual gestão. Como não houve inscrições para 31 

composição de vice-presidente na chapa, ficou acordado que este assunto será 32 

definido na próxima reunião, impreterivelmente. Item 4. Andamento da 33 

proposta de campanha junto aos comitês do Programa de Regularização 34 

de Poços: A Presidente Flávia Dias fala que teve conversas com a assessoria 35 

de comunicação da SEMA para a criação de um logotipo para o Programa de 36 

Regularização de Poços e a elaboração dos folders para divulgação. Informa 37 

ainda que será divulgado entre as prefeituras com menos de 5 mil habitantes e 38 

diversas outras entidades. Sérgio Cardoso questiona se há alguma listagem 39 

com os municípios com menos de 5 mil habitantes, de preferência divido por 40 

bacias hidrográficas. A Presidente coloca que já há a lista das prefeituras com 41 

menos de 5 mil habitantes, porém, não estão divididas por bacia, mas é algo 42 

que pode ser feito. Após debates e esclarecimentos, passou ao próximo item 43 

da pauta. Item 5. Seminário CTAS: A Presidente Flavia Dias coloca que foi 44 

fechado o rol de palestrantes e apresenta brevemente cada um deles e seus 45 

respectivos temas. Cita que em breve haverá folder e cartaz de divulgação, e 46 



 
 

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

CONSELHO DE RECURSOS HÍDRICOS - CRH 
5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

ainda que haverá a entrega de certificado para quem participar em pelo menos 47 

50% do evento. Não havendo questionamentos, passou-se ao próximo item da 48 

pauta. Item 6. Assuntos Gerais: Sérgio Cardoso coloca que está em 49 

andamento o processo a para da Lei 10.350/1994 e cita que cabe um esforço 50 

de todos para que se envolvam neste processo, tendo em vista a importância 51 

do mesmo para o Sistema Estadual de Recursos Hídricos. Cita ainda que há a 52 

previsão de diversos seminários para tratar do assunto e que isso já está sendo 53 

divulgado nos Comitês e entre suas entidades. Expõe que as Câmaras de 54 

Gestão de Região Hidrográfica estão fazendo as indicações de algumas 55 

entidades para participarem das oficinas. Finaliza colocando que tudo isso tem 56 

um prazo de seis meses e, portanto, há a necessidade de engajamento de 57 

todos os atores do sistema. A Presidente propõe que, na próxima reunião, se 58 

faça um debate sobre a modernização da lei e se elabore um documento da 59 

CTAS ao DRHS. Não havendo mais assuntos a serem debatidos, a reunião se 60 

deu por encerrada.  61 


