
ATA DA DÉCIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DE 1 
RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL REALIZADA EM 2 
31/03/2010. 3 
 4 
 5 
Aos trinta e um dias do mês de março do ano de dois mil e dez, no auditório Shirley Palmeira 6 

do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul - IMASUL, situado a Rua 7 

Desembargador Leão Neto do Carmo, Quadra três, Setor três – Parque dos Poderes, Campo 8 

Grande/MS, com início às quatorze horas realizou-se a Décima Terceira Reunião Ordinária do 9 

Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CERH\MS, estiveram presentes nesta reunião os 10 

seguintes membros do Conselho: Angélica Haralampidou  – IMASUL; Leonardo Sampaio 11 

Costa – IMASUL; Hermes Vieira Borges – SEPROTUR; Carlos Henrique Lemos Lopes – 12 

SEPROTUR; Mara Cristiane Crisóstomo Bravo - MPE; Luciene Deová de Souza Assis – CBH 13 

Miranda; Francisco da Cunha Monteiro Filho – SAAE Bela Vista; José Carlos Queiroz – 14 

SAAE Bela Vista; Daniela de Almeida Nantes – CIDEMA; Emiko Kawakami de Resende - 15 

EMBRAPA; Jânio Fagundes Borges – CREA MS; Sergio Adalberto Oliskovicz - PANTANAL 16 

ENERGÉTICA; Sueli Santos Teixeira - PANTANAL ENERGÉTICA; Angelim M. Asserman - 17 

PANTANAL ENERGÉTICA; Antonio Rodrigues de Vasconcelos Filho – AHIPAR; Isaias 18 

Bernadini – FIEMS; Roberto Folley Coelho – APAI; Eduardo Folley Coelho – ATRATUR; 19 

como ouvintes estavam presentes os Senhores Alexandre Ferraz – SEBRAE ; Jonatas 20 

Machado; Eliane Maria Garcia – UEAD/Imasul; Francisca Albuquerque – GPF/Imasul e Neif 21 

Salin Neto – MPE/Meio Ambiente. Após Verificar o quorum, a Senhora Angélica 22 

Haralampidou - representante do Imasul - fez a abertura da reunião e chamou o conselheiro 23 

Jânio Borges –CREA/MS para auxiliar nos trabalho da mesa. Os trabalhos começaram com a 24 

leitura do expediente e logo após deu-se a aprovação da ATA da décima segunda reunião 25 

ordinária deste colegiado, esta aprovação se deu de forma unânime. Apos a aprovação da ata, 26 

a Senhora Angélica fez o comunicado que o Conselheiro da SEMAC, Lorivaldo Antonio de 27 

Paula não pode comparecer na reunião, por este motivo não será apresentado e debatido o 28 

Item 1da pauta: Apresentação do Projeto Taquari, ficando este para as próximas reuniões. A 29 

senhora Angélica chamou a conselheira Emiko Resende (Embrapa) para apresentar o Item 2 30 

da pauta: Projeto Aquabrasil – Bases Tecnológicas para o desenvolvimento sustentável da 31 

aqüicultura no Brasil. Após a apresentação foi aberto aos Conselheiros um tempo para 32 

perguntas e explanação de duvidas sobre o projeto. Tiradas as dúvidas e não tendo nada para 33 

deliberar sobre o projeto, passou-se para o próximo item de pauta. Item 3 da pauta: Projeto de 34 

Capacitação de Agentes Gestores em Recursos Hídricos visando a Outorga no Estado  de MS, 35 



a conselheira Angélica antes da apresentação do projeto fez uma diferenciação entre os 36 

instrumentos de Outorga e Cobrança; Após estes esclarecimentos, foi apresentado o projeto.  37 

Depois da explanação do projeto abri-se a palavra aos conselheiros para retirarem suas 38 

duvidas; Os Conselheiros Sergio (Pantanal Energética) e Carlos Henrique (Seprotur) 39 

demonstraram preocupação com o produto que sairá do projeto, pois ele poderá virar 40 

regulamentações para a Outorga antes de discussão no CERH/MS ;  a Conselheira Angélica 41 

explicou que o produto será levado ao CNPq até o final do mês de Abril por causa do término 42 

do prazo, mas que isto não significa que este produto será a regulamentação da Outorga no 43 

Estado; e ainda comentou que o Estado sabe da necessidade da gestão participativa na gestão 44 

de  recursos hídricos  e que por isso as normas para regulamentação do instrumento de 45 

Outorga serão discutidos no âmbito do CERH/MS e nos comitês de bacias hidrográficas 46 

instalados. O Senhor Lincoln Curado perguntou quando o Estado pretende fazer a primeira 47 

emissão de Outorga? A conselheira Angélica disse que não tem esta previsão, ela mostrou que 48 

a Gerência de Recursos Hídricos do Imasul hoje tem a capacidade para analisar um processo 49 

de Outorga, mas que ainda deve ser feito um estudo da demanda da quantidade de processos, 50 

para estruturar a gerência fisicamente e em quantidade de funcionários. O Conselheiro Jânio 51 

mostrou preocupação com os empreendimentos já licenciados, como seria a outorga para estes 52 

empreendimentos, mas comentou que não devemos sofrer por antecipação, podendo deixar 53 

essas indagações para as próximas conversas. Tiradas todas as dúvidas, foi deliberado que a 54 

Gerência de Recursos Hídricos do Imasul deverá fazer uma apresentação neste conselho dos 55 

dados disponíveis para outorga e que o CERH/MS irá repassar estes dados para discussão na 56 

CTIGRH, sem mais para deliberar passou-se para o próximo item de pauta. Item 4 da pauta: 57 

Informes sobre o PERH/MS; A senhora Eliane Ribeiro, coordenadora  do PERH/MS informou 58 

que foram entregues aos Conselheiros um CD com dois arquivos: o Resumo Executivo do 59 

Plano e com o PERH/MS na integra; e que estes arquivos digitais estarão disponíveis  para 60 

downloads na página da SEMAC a partir do dia 05 de abril de 2010. Sem nada a deliberar 61 

passou-se para o próximo item de pauta. Item 5 da pauta: Informe sobre a reunião CTPI do 62 

CBH Paranaíba. A senhora Eliane Ribeiro fez um resumo das principais discussões da reunião 63 

da CTPI do CBH Paranaíba ocorrida em Campo Grande nos dias 18 e 19 de março no 64 

auditório do Imasul, após esta explanação foi aberta a palavra aos conselheiros as duvidas e 65 

não tendo nada a deliberar, abriu-se para os Informes Gerais. A Conselheira Emiko Resende 66 

solicitou que fosse colocado como primeiro item da próxima pauta a apresentação do projeto 67 



Taquari.  Logo após estes informes gerais deu-se por encerrada a reunião e lavrei a presente 68 

ata que vai assinada pelos componentes da mesa e por mim Leonardo Sampaio Costa. 69 
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Campo Grande-MS, 13 de Abril de 2010. 73 
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