
 
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
SECRETARIA DO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL  

CONSELHO DE RECURSOS HÍDRICOS 
31ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

A trigésima primeira reunião ordinária da Câmara de Gestão da Região Hidrográfica 1 

do Guaíba ocorreu no dia primeiro de setembro dois mil e vinte e um, às 14h, e foi 2 

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

Presentes: Valery Pugatch – Comitê Lago Guaíba; Sérgio Cardoso – Comitê 4 

Gravataí; Kely Boscato – Comitê Sinos; Alexandre Swarowsky – Comitê Vacacaí; 5 

Valéria Borges Vaz – Comitê Pardo; Rafael Altenhofen – Comitê Caí; Júlio 6 

Salecker – Comitê Taquari-Antas; Verônica Della Mea – Comitê Baixo Jacuí; Mateus 7 

Cerutti – Comitê Alto Jacuí; Mario Damé – Comitê Baixo Jacuí; Rafael Midugno - 8 

FEPAM Demais Presentes: Carmem Silva – CRH/SEMA; Gabriel Frota – 9 

CRH/SEMA. O Presidente saúda a todos e dá inicio à ordem do dia. Item 1. 10 

Apreciação da Ata da 30ª Reunião Ordinária da CGG: Os membros presentes 11 

dispensam a leitura da ata e o Presidente coloca a mesma em regime de votação. 12 

Aprovada por unanimidade. Item 2. Regionalização do Saneamento na Região 13 

Hidrográfica do Guaíba: Sérgio Cardoso propõe uma reflexão sobre como este 14 

assunto será tratado na Região Hidrográfica do Guaíba. Coloca que uma proposta é 15 

de que os Comitês pautem esse assunto em suas reuniões, visando o posicionamento 16 

destes atores sobre o assunto. Porém, é necessário que alguém faça a apresentação 17 

do tema nas plenárias dos Comitês. Alexandre Swarowsky cita que, no âmbito do 18 

CONESAN, a consultoria vem apresentando nas reuniões o andamento do Planesan, 19 

mas segue sendo algo superficial. Verônica Della Mea propõe que essas pautas 20 

sejam trazidas para dentro da CGG, com apresentação dos órgãos responsáveis e 21 

trazendo entidades que possam opinar e fazer contraponto ao que está sendo 22 

proposto, visando a formação da opinião dos Comitês da região hidrográfica. Sérgio 23 

Cardoso propõe ainda que os Comitês se apropriem das apresentações que foram 24 

feitas e estão disponíveis no site da SEMA e pautem as mesmas em suas plenárias, 25 

visando que as entidades busquem se enxergar dentro desta construção. Coloca 26 

ainda que entende que este assunto também deve ser pauta no CRH. Portanto, 27 

propõe ainda que a CGG demande na próxima reunião do CRH uma apresentação 28 

deste assunto à plenária do Conselho, visando que esse assunto seja pautado dentro 29 

do sistema de recursos hídricos. Após amplo debate e esclarecimentos, acordou-se o 30 

seguinte encaminhamento: Será convidado representante do DRHS para fazer 31 

apresentação sobre a regionalização do saneamento na próxima reunião da CGG, 32 

será encaminhado Ofício ao Presidente do CRH solicitando que este assunto seja 33 

pautado também no CRH e, será encaminhada recomendação aos Comitês da região 34 

hidrográfica para que pautem o tema em suas plenárias. Não havendo posições 35 

contrárias, o Presidente passou ao próximo item da pauta. Item 3. Proposta para 36 

Gestão de Águas Subterrâneas na Região Hidrográfica do Guaíba: Sério 37 

Cardoso coloca que elaborou uma proposta de resolução visando subsidiar o debate 38 

sobre o tema. Coloca que isso está vinculado com a Lei Federal de Saneamento que, 39 

em seu art. 45, permite que os condomínios possam utilizar águas subterrâneas. Cita 40 

que este artigo também diz que esta água é sujeita a pagamento. A grande questão é 41 

que há o intuito de liberar o uso das águas subterrâneas por condomínios, sem 42 

regramentos específicos. Portanto, esse debate deve ser levado ao CRH, com objetivo 43 

de encaminhar o mesmo à Câmara Técnica de Águas Subterrâneas. Cita que ao final 44 

deste ano se finda o prazo para cadastro dos poços que não possuem outorga no 45 
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SIOUT. Coloca que, aqueles poços que não estiverem devidamente regularizados no 46 

SIOUT até inicio do próximo ano, sofrerão sanções administrativas do Estado. Expõe 47 

que, neste documento que foi encaminhado, a proposta é de que estes prazos, para 48 

captações de água para consumo humano, sejam atribuições das plenárias dos 49 

Comitês de Bacia, visando respeitar as particularidades de cada bacia. Coloca ainda 50 

que entende que os valores oriundos dessas multas que possam vir a ocorrer, devem 51 

ser aplicados na bacia de origem, assim como uma possível cobrança pelo uso da 52 

água subterrânea. Após debates, o Presidente propõe que este documento seja 53 

formalmente encaminhado para a Secretaria Executiva do CRH, para que esta possa 54 

repassar o documento aos Comitês da Região Hidrográfica do Guaíba para que 55 

possam se apropriar e se manifestar em um prazo de 30 dias após o envio. Não 56 

havendo complementações ou contrariedades quanto ao texto, o mesmo será enviado 57 

para o Presidente do CRH, visando pautar o mesmo na próxima reunião do Conselho. 58 

Acordou-se ainda os Comitês mobilizarem suas categorias e encaminharem toda a 59 

documentação referente ao assunto de regularização de poços, os prazos estipulados 60 

no decreto e as possíveis sanções. Item 4. Assuntos Gerais: Não houve inscrições 61 

em assuntos gerais. Com nada mais havendo a tratar, o Presidente deu a reunião por 62 

encerrada.  63 


