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Ao décimo segundo dia do mês de julho dois mil e vinte e um ocorreu a trigésima oitava reunião 1 

ordinária da Câmara Técnica de Águas Subterrâneas – CTAS, às 9h30min, de maneira totalmente 2 

online, via plataforma Cisco Webex. Membros Presentes: Maiquel Lunkes, Comitê Caí; César 3 

Araújo – Comitê Lago Guaíba; Sérgio Cardoso – Comitê Gravataí; Nelson Della Valli, Comitê 4 

Turvo; Juliana Young, Comitê Camaquã; Cacinele Rocha – Comitê Tramandaí;  Luis Sérgio 5 

Feijó – Secretaria da Saúde;  Isabel Dresch – Secretaria de Obras e Habitação; Cap. André 6 

Avelino Rodrigues, Comando Ambiental/SSP-RS; Flávia Dias – SEMA/RS; Rossana Goulart – 7 

FEPAM. Demais Presentes: Fabiane Wiederkerhr, UERGS; Eliane Castilho, Comitê Tramandaí; 8 

Cristiane Loebens, Comitê Turvo; Carlos Silveira, Ingo Schneider e Francielle Niewinski – 9 

DIOUT/DRHS/SEMA; Carmem Silva e Gabriel Frota – SECRH/SEMA. A Presidente Flávia Dias 10 

saúda a todos e dá início à reunião. Item 1. Apreciação da Ata da 7ª Reunião Extraordinária da 11 

CTAS: Os membros presentes dispensam a leitura da ata. Ata aprovada com a solicitação de 12 

alteração pelo Sr. Luis Feijó, onde se lê: Camila Azambuja, representante da Secretaria da Saúde 13 

leia-se: representante CEVS. Item 2. Discussão sobre a Regulamentação do código ambiental 14 

referente às águas subterrâneas com base nas Notas Técnicas apresentadas pela Fepam e 15 

DIOUT. Flávia coloca que foram encaminhadas as Notas Técnicas da DIOUT e da FEPAM para que 16 

se começasse com o debate. No documento da FEPAM tem algumas sugestões de artigos que 17 

precisam ser regulamentados. Tivemos a apresentação da FEPAM feita pela Rossana.  Sergio 18 

Cardoso, a titulo colaborativo, expõe que o Diretor Paim assinou uma orientação, elaborada pelos 19 

seus técnicos, sobre o licenciamento ambiental. O DRHS emitiu um documento e em algum 20 

momento ele se cruza com o licenciamento ambiental. Essa orientação já foi pauta de Comitês, isso 21 

é muito importante. Porque nem sempre chega aos técnicos. Então as duas Notas Técnicas e o 22 

documento assinado pelo Diretor Paim são a base técnica para avançarmos dentro do 23 

licenciamento ambiental. Luis Feijó sugeriu que seja realizada uma reunião com técnicos a serem 24 

indicados pelo CRH, CONSEMA, CONESAN e FEPAM, de forma a alinhar, em um primeiro 25 

momento,  os assuntos abordados nas Notas Técnicas DIOUT/DRHS/SEMA Nº 05/2021, Nota 26 

Técnica da FEPAM - 02/2021 DQA. Após essa reunião cada órgão fará a complementação técnica 27 

de sua competência, evitando que o assunto continue pendente e cada setor fale por si só. Quando 28 

os Setores sentam para conversar o trabalho rende e o resultado é muito mais satisfatório, 29 

enfatizou. Cacinele Rocha informa que levou ao conhecimento do Presidente do Comitê Tramandaí, 30 

mas que em função do Plano de Bacia não houve tempo de discutir o assunto. Mas o Presidente 31 

João Vargas manifestou que deveriam apoiar as considerações pela DIOUT e pela FEPAM que são 32 

muito importantes com base a regramentos já existentes. Uma preocupação que ficou foi sobre o 33 

parágrafo 1ª do artigo 129, em função da intrusão salina que é bem característica na região 34 

litorânea.  No momento não existem medidas protetivas para evitar a intrusão salina nos aquíferos 35 

do litoral .Seria interessante levar para o Núcleo de Estudos de Águas Subterrâneas (NEAS) essa 36 

discussão,onde poderiam cooperar na busca de dados. Sugere-se que se deixe um gancho na 37 

legislação para futuras regulamentações, uma vez que não há estudos a respeito.  Rossana 38 

Goulart, FEPAM coloca que não há dados e não se traria algo pronto, mas indicativos para que se 39 

construa isso para se trabalhar melhor em grupos de estudos. Sergio Cardoso propõe seminários 40 

regionalizados dentro das reuniões dos Comitês. A politica da regionalização passa por dentro das 41 

plenárias dos Comitês e temos que fazer os municípios se inserirem dentro desse debate. A 42 

provocação é levar ao CRH, CONESAN e ao CONSEMA esse debate. Juliana Young parabeniza a 43 

FEPAM e DIOUT pelas Notas Técnicas e, por experiência em seu comitê, sugere uma reunião do 44 

FGC sobre o assunto. Flávia Dias – encaminhamento para a próxima reunião é o grupo se dedicar 45 

ao artigo 128 parágrafo 7° e cada um enviar as suas contribuições. Paralelamente a isso, irá 46 
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conversar com o Diretor Paim no sentido de levar essas Notas Técnicas ao Fórum Gaúcho de 47 

Comitês. Igualmente será encaminhado o assunto do cunha salina para o NEAS para que possam 48 

ajudar. Sergio Cardoso pede que seja incluída a apresentação da Secretaria da Saúde ao FGC. 3. 49 

Assuntos Gerais: Sergio Cardoso questiona como está o Programa Poço Legal. Flávia informa que 50 

até o momento tem 470 poços oriundos das prefeituras e duas comunidades quilombolas. Juliana 51 

Young informa que encaminhou um documento ao NEAS e também que foi votado o logotipo do 52 

NEAS. Sergio parabeniza o trabalho da Juliana que está lá dentro da Universidade tocando e 53 

fazendo a coisa acontecer, à UNIPAMPA que propôs centralizar e agregar os outros colegas dentro 54 

das universidades ou não. Agora o NEAS tem uma carinha. O NEAS é um passo importante para 55 

ajudar a política pública. Juliana agradece e informa que fechou o valor cobrado de R$ 150,00 para 56 

confecção do logo. Agradece a todos os membros da CTAS que contribuíram. Acrescenta que falta 57 

agora oficiar para que se possam utilizar os laboratórios da UNIPAMPA para fazer ensaios etc... 58 

Informa ainda que colocou no documento que será de assuntos vindos da CTAS. Frisa a 59 

importância de deixar amarrado o apoio e a continuidade. Sergio Cardoso informa que está 60 

assumindo a Coordenação do Núcleo da ABAS-RS juntamente com o Prof. Carlos Pires, UFSM. 61 

Aproveita para convidar a todos que quiserem participar da reunião do Comitê Gravataí no dia 62 

13/07/21, estão focando na outorga na bacia do Gravataí com o apoio do Ministério Público 63 

Estadual. Sem mais assuntos a tratar, a reunião foi encerrada. 64 


