Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba
Ata da Reunião Virtual nº 05/2020 do Comitê do Lago
Guaíba

Data: 15 de dezembro de 2020
Horário: 14h00min
Local: Plataforma virtual Google Meet

Presidida por: Valery Nunes Pugatch e Ana Elizabeth Carara
Secretariada por: Kelli N Andrade
Membros: Adriano de Souza Schorr - CPRM; Adriano Skrebsky Reinheimer – DMAE; Airana Ramalho do
Canto – DMAE; Aline Stolz – UAMG; Ana Elizabeth Carara – ABES/RS; Ana Luiza Spinelli – EMATER/RS;
Antonio Carlos Pedreira – PM Guaíba; Claudia P L de Azevedo – SES; Eliane S Silva – CORSAN; Elisabeth Ibi
Frimm Krieger – IFRS/POA; Evandro Colares – DMAE; Jorge A Heineck – AGEFLOR; Kathia V Monteiro –
INSTITUTO AUGUSTO CARNEIRO; Kelli N Andrade – COMITÊ DO LAGO GUAÍBA; Rafael Volquind – FEPAM;
Sumirê da S Hinata – AGP/RS; Thiago Gimenez – TODAVIDA; Valery N Pugatch – SENGE/RS; Verônica Della
Mea – IBRAM.
Convidados: Bruna Piñeiro – COCA COLA FEMSA, Cesar Araújo – PM Viamão; Diego Pulsy - URBANPLAN;
Fernando Scottá – DRHS; Flávia Dias – DRHS; Luciano Cardone – DRHS; Margarete Bestroinski - SIA-RS;
Maria Fernanda Marques; Rafael Graffitti - SEC DA AGRIC, PEC E DESENV RURAL; Teresinha Guerra UFRGS.
1
Aos quinze dias mês de dezembro de 2020, às 14h00min, ocorreu a Reunião Virtual nº 05/2020 do
2
Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba, por videoconferência, plataforma
3
virtual Google Meet, link https://meet.google.com/cdg-rbjd-irc, com a pauta:
4
Abertura
5
Expediente/Comunicados;
6
Ordem do dia
7
1.Aprovação da Ata da Reunião Virtual nº 04/2020;
8
2.Deliberação sobre o Calendário de Reuniões do Comitê para o ano 2021;
9
3.Grupo de Trabalho 3 (GT-3): ações de mobilização social, educação ambiental e comunicação
10
social;
11
4.CAPACITAÇÃO: Apresentação do Programa de Regularização de Poços pela Geóloga Flávia
12
Ávila Dias, da Divisão de Outorga e Fiscalização / Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento
13
do RS;
14
5.CAPACITAÇÃO: Apresentação sobre o Arroio Passo Fundo pela Profª Aline Stolz,
15
representante da União das Associações de Moradores de Guaíba.
16
Assuntos gerais
17
Encerramento
18
Na Abertura, o Presidente cumprimentou os presentes e passou a palavra para a Secretária
19
Executiva para condução do item Expediente/Comunicados. A Secretária informou recebimento de
20
Justificativa de Falta de Laercio Thadeu Pereira da Silva – SINDAREIA e de Eduíno de Mattos 21
AMOVISCA. Também informou: 1. Ofícios encaminhados no período: Gmail - Inscrições 2º chamada
22
processo eleitoral 2020-2022; Gmail – Retificação_Convocação Reunião CPA - 01_12_2020 - 14h –
23
videoconferência; of.comlago 044_2020_FNCBH_representação CGBHLG_Assembleia Geral_2020;
24
of.comlago 045_2020_Comitê_ convocação Reunião Virtual nº 05-2020_15.12.2020; of.comlago
25
046_2020_FGCBH_substituição_representantes_CT; of.comlago 047_2020_ReBio Lami_designação
26
representantes
CGBHLG;
of.comlago
048_2020_Pq
27
Saint'Hilaire_designação_representantes_CGBHLG. 2. Ofícios recebidos no período: Gmail - 4ª RE
28
CTAS, 30_11_2020; Gmail - 2020_Instrução Normativa 05_Diretrizes Programa Estadual Poços
29
Captação Água Subt_25-11-20; Gmail - 2020_Resolução CRH 371_Dispõe Cronograma RO CRH
30
2021_ 25-11-20; Gmail - Programação_ENCOB 2020; Gmail - Ofício nº 18 2020_convoca reunião

Água: recurso precioso e finito
Decreto de criação nº 38.989/98 - Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba
Rua Coronel Vicente, 281, sala 106 - Centro Histórico, Porto Alegre - RS, 90030-040
e-mail: comitelagoguaiba@gmail.com
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FGCBH_02.12.20; Gmail - Ofício nº 19 2020_informa Coordenação FGCBH_2020-2022; Gmail Convocação
da
Assembleia
Geral
Ordinária
FNCBH-2020_03dez20;
Gmail
Convite_Rastreamento_de_dragas - 10.12.20; Gmail - FPE Lago Guaíba_prorrogação vigência
Convênio 013-2016; Gmail - Agende-se_RE CRH - 22_12, 14H; Gmail - nova prorrogação da vigência
do Conv 013_2016_Apostilamento; Gmail - Of. CONSEMA nº 087-2020 – Convocação 233ª RO
CONSEMA - 15.12.2020; Gmail - Plano Trabalho alteração da Lei 10.350/1994; 3. Atividades de
representação do período: Assembleia Geral Ordinária FNCBH em 03/12/20; 4ª RE CTAS em
30/11/20; Reunião virtual Diretoria CGBHLG e Secretária Executiva do FRH/RS dia 09/12/20, RO
FGCBH em 02/12/20. Na Ordem do dia, 1. Aprovação da Ata da Reunião Virtual nº 04/2020, a
mesma foi aprovada com ressalvas (na relação de MEMBROS, o representante da ONG TodaVida
solicitou a supressão do sobrenome Fontoura; a representante da SES solicitou que seu nome seja
inserido como Claudia P. L. de Azevedo e a representante da CORSAN solicitou correção do seu
nome na linha 78, substituir Elaine por Eliane). Em 2. Deliberação sobre o Calendário de Reuniões
Ordinárias do Comitê para o ano 2021, a Secretária apresentou a sugestão de Calendário e o mesmo
foi aprovado com as seguintes datas: CPA: 02/03/2021, 30/03/2021, 27/04/2021, 29/06/2021,
31/08/2021 e 03/11/2021 (Quarta). PLENÁRIA: 23/03/2021, 20/04/2021, 18/05/2021, 20/07/2021,
21/09/2021 e 23/11/2021. Em 3. Grupo de Trabalho 3 (GT-3): ações de mobilização social, educação
ambiental e comunicação social, a Secretária relatou que para atender as demandas de atualização
do site, criação das redes sociais do Comitê, transmissão das reuniões pelo Youtube, bem como
acompanhamento da situação do Arroio Passo Fundo, a CPA decidiu mobilizar o GT3: Ações de
institucionalização do Comitê que já tem as atribuições de mobilização social, educação ambiental e
comunicação social. Thiago Gimenez destacou que sua proposição foi para dar maior transparência
no que se refere às reuniões do Comitê, que o trabalho que os representantes desenvolvem é de
grande relevância para a sociedade e que é importante que a mesma tenha acesso. Que com o
cenário da pandemia, as reuniões passaram a ser virtuais e mesmo com a limitação da versão
gratuita da plataforma Google Meet, é importante que o Comitê se prepare para passar a transmitir
suas reuniões a partir do ano de 2021 pelo Facebook e Youtube. Que assim, a comunidade em geral
poderá participar e interagir. Destacou a necessidade de imediata atualização do site do Comitê e se
voluntariou para tal, convidando os representantes com disponibilidade para apoiar. Em relação às
demandas relacionadas ao Arroio Passo Fundo, as representantes Aline Stolz e Sumirê Hinata foram
incorporadas ao GT-3, para condução dos trabalhos. Teresinha Guerra propôs criação de um grupo
de WhatsApp para os encaminhamentos. Encaminhamento: o GT-3 ficou composto por Ana Carara,
Eduíno de Mattos, Teresinha Guerra, Thiago Gimenez, Aline Stolz e Sumirê Hinata, os quais vão
iniciar a interação pelo WhatsApp. Em 4. CAPACITAÇÃO: Apresentação do Programa de
Regularização de Poços pela Geóloga Flávia Ávila Dias, da Divisão de Outorga e Fiscalização /
Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento do RS, após a apresentação a Plenária fez
questionamentos. Claudia Azevedo relatou que vários Secretários Municipais de Saúde têm
demonstrado preocupação com a data imposta pela Sema, limitada a 31/12/2020. Referenciou o
exposto pelo Secretário de Sentinela do Sul que informou que tem extensa área rural com solução
alternativa individual (SAI), onde a maioria das pessoas não tem acesso à internet, que até mesmo o
município nesse momento de pandemia enfrenta muitas dificuldades, que as divulgações sobre a
obrigatoriedade do Cadastro tem sido feitas de forma online por páginas em Facebook. Solicitou à
Flavia um telefone ou e-mail para colocar os referidos Secretários em contato com o DRH. Flavia
disse que o prazo serve apenas para a Resolução 353, que é o Cadastro Provisório, que ela foi
editada em janeiro de 2020, sendo que é reedição de outra Resolução do ano de 2018, que
portanto, as pessoas tiveram prazo de dois anos para cadastramento e pré regularização. Que sabe
da dificuldade para fazer a informação chegar ao interior dos municípios, nas áreas rurais que não
tem internet, que os Secretários podem encaminhar as dúvidas para siout@sema.rs.gov.br. Cláudia
ressaltou novamente a questão do prazo, disse que as SAI não tem responsável técnico e que no

4 de fevereiro de 2021
Página 3

80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128

momento do acesso ao SIOUT, é solicitado o responsável técnico e perguntou se poderia ser o
proprietário. Flavia respondeu que o Cadastro pode ser feito por qualquer pessoa, mas que a
solicitação de outorga tem que vir acompanhada de ART de Geólogo ou Engenheiro de Minas. O
Presidente agradeceu à Flavia que disse que permanece à disposição através do e-mail. Em 5.
CAPACITAÇÃO: Apresentação sobre o Arroio Passo Fundo pela Profª Aline Stolz, representante da
União das Associações de Moradores de Guaíba, após a apresentação a Plenária fez
questionamentos. Kathia Monteiro relatou que em 1990 participava de atividades no Itaimbezinho
já como ambientalista e teve oportunidade de conhecer (inaudível) que lançava in natura todos os
rejeitos no arroio Calizas, que o rio, quanto mais próximo à foz, mais poluído, inclusive por dioxina.
Que quando consultou o processo na Fepam constatou que a primeira denúncia ocorreu em 1968 e
que a situação só foi resolvida quando a fábrica de celulose fechou. Que antes disso, fizeram
melhorias, instalaram equipamentos, porém nunca conseguiram atingir padrões. Que olhando para
o passado, para o Dilúvio e outro Arroios de Porto Alegre, o que constata é que são problemas de
longa duração e difícil resolução. Que se questiona sobre quando vão conseguir superar essas
dificuldades. Perguntou se já conseguiram identificar a razão de o odor do Arroio Passo Fundo ser
mais forte nos finais de semana. Também questionou a posição da CORSAN, quis saber se ela já tem
um plano de ação para a situação do Arroio, um Programa de Despoluição, ao menos. Questionou
como o novo Prefeito de Guaíba está vendo a situação, se ocorrendo a privatização da CORSAN, a
situação do Arroio também será abordada. Aline disse que exatamente pela falta de fiscalização as
empresas aproveitam para lançar efluente industrial não tratado aos finais de semana, que os
ambientalistas sabem disso só não conseguem provar, uma vez que a cada dois ou três meses,
mudam o ponto de lançamento. Que a empresa aproveita para lançar aos finais de semana porque
sabe que a fiscalização não irá até o local, incluindo FEPAM, PATRAM, Fiscalização ambiental
municipal. Que só quem vai ao local são os ambientalistas e a comunidade. Sobre a CORSAN e
Parceria Público Privada (PPP), disse que em 2019, a CORSAN foi chamada no processo junto ao
Ministério Público (MP) e que o Diretor da Companhia em Guaíba repassou a questão, dizendo que
até o final daquele ano a PPP seria assinada e a Ambiental Metrosul é quem faria parte da Parceria,
com uma das atribuições sendo o encaminhamento da demanda do Arroio Passo Fundo, dizendo
que a CORSAN ficaria apenas com o abastecimento público. Que o Prefeito de Guaíba tem feito lives
às quartas feiras focando mais na área da Saúde e do Planejamento urbano e mobilidade, mas que a
Vice Prefeita está inteirada, que inclusive, até março/2021 ficará com a Secretaria de Meio
Ambiente, entre outras. Que a UAMG submeteu a ela o Plano de Preservação da Sub Bacia do
Arroio Passo Fundo, iniciativa popular, que agora está em análise no setor jurídico da Câmara de
Vereadores. Sumirê Hinata se colocou à disposição, disse que cursa Doutorado na área da
Geografia, com uma análise ambiental, na qual o recorte territorial é a sub Bacia do Arroio Passo
Fundo, a qual acabou conhecendo por meio de um trabalho que fez de licenciamento do canal de
acesso da CPMP e que não trabalha especificamente com qualidade da água, mas com serviços
ecossistêmicos e que sua ideia inicial era propor um Programa de Pagamento por Serviços
Ambientais (PSA), o que está até proposto nas metas do Plano de Bacia do Lago Guaíba, não
exatamente PSA mas alguma ação que promova melhorias na Bacia. Solicitou espaço para na fazer
uma CAPACITAÇÃO do Comitê do Lago Guaíba na temática de Serviços Ecossistêmicos e
acrescentou que a atualização do site deve incorporar as publicações mais recentes dos estudos.
Aline agradeceu e disse que entrará em contato. Teresinha Guerra parabenizou Aline pela exposição
da situação do Arroio, um problema sério que ela conhece há mais de vinte anos. Disse que o
primeiro trabalho que realizou lá foi no ano de 2003, atuação que ocorreu em conjunto com a AMA,
Comitê do Lago Guaíba e UFRGS, por quase dez anos, o que resultou em algumas publicações e
projetos na área. Que criaram o Dia do Arroio Passo Fundo, dia 31 de maio, num evento muito
representativo. Que nesse período também fizeram muitas reuniões com o Prefeito, Secretários de
Meio Ambiente de várias gestões, representantes das indústrias, que a cada reunião saíam muito
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felizes e esperançosos, mas, que sempre se deparavam com a descontinuidade imposta pela troca
de gestões, que foi muito frustrante durante todo o processo porque as ações não saíram do papel.
Que o MP tem pouca atuação, a Prefeitura Municipal, nenhuma, com ligação muito forte com os
representantes das indústrias, que nada é gerado. Concordou que aos finais de semana ocorre o
lançamento de efluente industrial não tratado, que levou diversas vezes seus alunos para trabalho
de campo onde a situação era constatada. Que presenciou inclusive, um momento em que a
empresa estava lançando, a Fepam esteve no local, a empresa recolheu e guardou tudo, que a
Fepam vistoriou, não encontrou evidências e foi embora. Que espera realmente que as coisas
comecem a mudar, que acredita no potencial do GT-3 do Comitê. Aline disse que está otimista
porque a CORSAN colocou a responsabilidade na Ambiental Metrosul. Elisabeth Krieger relatou que
trabalhou durante 30 anos na Fepam fazendo fiscalização de indústria, há dez anos Professora no
IFRS, e que pelo que se recorda em 2012 fizeram coleta no Arroio Passo Fundo e que ficou
estarrecida em ver que continua do mesmo jeito. Parabenizou Aline pelo trabalho ainda que os
resultados sejam tristes, disse que não consegue entender como a situação permanece e que um Ph
de 3,5 – 4,0 não vem de um esgoto sanitário. Com relação ao licenciamento da atividade industrial
destacou que conforme apresentado por Aline, a vazão do corpo receptor é inferior à vazão de
lançamento de efluente industrial, que portanto infringe a proporcionalidade determinada no artigo
7º da CONSEMA 355, que a empresa deve ter uma licença ambiental e que na sua renovação, as
atualizações referentes à legislação também devem ocorrer. Que considera que o MP deve agir
ainda mais, assim como os órgãos ambientais que devem orientar bem essas empresas sobre o
esgoto sanitário. Destacou que não é possível lançar em locais muito distantes do local de costume
e que por três ou quatro dias uma empresa consegue acumular o efluente, mais do que isso não é
possível em função da vazão de lançamento. Que basta fazer monitoramento lá por 24 horas,
durante três ou quatro dias, que esse efluente vai ser lançado. Aline disse que acredita que o que
realmente falta é fiscalização. Eliane Simões disse que pela orientação que recebeu da CORSAN, a
informação trazida por Aline de que não é mais da Companhia a questão do esgotamento sanitário
não procede. Que a CORSAN está fazendo a PPP com a Ambiental Metrosul, mas é co-responsável.
Que se compromete a trazer um pronunciamento oficial da Companhia desde que isso seja
solicitado via Ofício do Comitê à Diretoria de Meio Ambiente da CORSAN. Aline disse que seria
interessante que a Diretoria de Meio Ambiente da CORSAN participasse de reunião com o MP, que
se fosse de seu interesse, poderia repassar o link da reunião. Rafael Volquind disse que trabalha na
Fepam há 15 anos, que foi Diretor Técnico, que hoje trabalha ligado às Gerências Regionais, mas
ainda muito próximo da Diretoria, que pelo histórico, que explica mas não justifica, a dedicação
maior da Fepam foi para o licenciamento fazendo com que muita coisa fosse deixada de lado nesse
período. Que em 2014 foi efetivado um Departamento de Fiscalização, pois antes havia apenas um
setor com a atribuição, mais voltado para a atividade industrial. Que ainda assim são poucos
funcionários trabalhando exclusivamente com fiscalização tendo ainda bastante ação do setor de
indústria entre licenciamento e fiscalização e muita ação de gerências regionais. Que podem usar
mais o MP, inclusive, aproveitar a reunião que está agendada para tratar dessa possibilidade,
propor que ele tome a frente das ações relacionadas à fiscalização, com o poder que tem para
trabalhar. Também, buscar ações integradas, disse que a FEPAM tem condições de realizar
fiscalização aos finais de semana, fora de horários, à noite e a qualquer momento que seja
necessário, desde que tenham o mínimo de planejamento para isso. Disse que trabalha também no
atendimento a emergências ambientais e garante que não houve descortesia no atendimento dado
por Jéssica, que o atendimento de emergência não é para qualquer coisa, que no final de semana a
Fepam iria olhar e não conseguiria fazer mais do que isso. Que em geral motivam a fiscalização a
partir da emergência para ações durante a semana nos dias seguintes, que como colocado por
Elisabeth Krieger é interessante buscar ao longo de alguns dias fazer acompanhamento intensivo
junto à empresa a fim de que a fiscalização seja eficaz. Disse que um ponto favorável é a
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proximidade de Porto Alegre, o que possibilita a mobilização das equipes, o trabalho com coletas no
próprio arroio e dentro da empresa quando for necessário, a realização de contraprovas daquilo
que ele dizem e realmente tem participação. Disse que vai levar à Diretoria o que foi tratado na
reunião, reforçou a importância de envolver mais fortemente o MP. Disse que não sabe como o
assunto vai ser conduzido junto ao MP, que quem participa das reuniões é a Diretoria e o
Departamento de Fiscalização, mas que considera que o MP tem melhore condições de coordenar
os trabalhos e/ou demandar a coordenação para que a Fepam consiga fazer um trabalho eficaz.
Que realmente não adianta chamar numa sexta feira à tarde, à noite ou no horário que for para
realizarem uma coleta, uma vez que não tem condições de fazer além do fato de que uma coleta
isolada não é suficiente para caracterização fiel. Que deve haver coordenação também com a
CORSAN para que seja identificada a participação do esgotamento sanitário e aí colocar as soluções
nos seus devidos lugares, buscando as ações de saneamento básico, agora com a solução da PPP
que aumentou as esperanças, embora não conheça o Contrato nem as metas. Ressaltou que a cada
renovação da licença, fazem revisão de tudo, porém, antes da renovação há a possibilidade de
tomarem algumas ações e restringirem alguma alteração do funcionamento e da operação da
empresa. Aline agradeceu a Rafael e disse que sua fala contradiz o exposto por seus colegas que
participam das reuniões junto ao MP, o que pode ser verificado nas atas das reuniões, mas que
ainda assim se alegra em saber que ele se comprometeu a levar o assunto para a Fepam, uma vez
que ela tem autonomia e atribuição da fiscalização. Antônio Pedreira registrou que a PM Guaíba
está empenhada em adiantar o cronograma da CORSAN junto à PPP para implantação da rede de
esgoto na sub-bacia da do Arroio Passo Fundo e que todas as demais ações, inclusive do Grupo de
Trabalho estão sendo acompanhadas pelo MP. Em Assuntos Gerais não ocorreram manifestações.
Encerramento às 16h05min.

Valery Nunes Pugatch
Presidente

Ana Elizabeth Carara
Vice-Presidente

Kelli Nascimento Andrade
Secretária Executiva

