
ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DE 
RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
 
Em onze de julho do ano de dois mil e cinco, no auditório - Shirley Palmeira, pertencente à 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídrico - SEMA, situado no Parque dos 
Poderes em Campo Grande, estado de Mato Grosso do Sul, estiveram presentes à primeira 
reunião ordinária do Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CERH, o Engenheiro 
Agrônomo José Elias Moreira - Secretário de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos 
– SEMA, o Engenheiro Agrônomo Cid Roner de Castro Paulino - Diretor Presidente do 
Instituto de Meio Ambiente Pantanal - IMAP, e o Engenheiro Agrônomo Walderi Dias - 
Gerente de Recursos Hídricos do Instituto de Meio Ambiente Pantanal – IMAP. Para auxiliar 
nos trabalhos, se fizeram presentes a Assessora Jurídica da Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos Drª Márcia Correa Oliveira, a técnica da Gerência de Recursos 
Hídricos Bióloga Maria Antonia Barros F Silva e o Técnico da Secretaria de Recursos 
Hídricos do Ministério do Meio Ambiente Ednaldo Mesquita de Carvalho, assim como se 
fizeram presente os seguintes membros: Odiel Wagner de Souza – Secretaria de Estado de 
Planejamento, Ciência e Tecnologia - SEPLANCT; Whirley Martins Colombo – CIDEMA; 
Lorivaldo A De Paula, representando o Senhor José Luiz Carasek – CIABRI; André Luiz 
Rachid – COINTA;  Giancarlo Lastoria – UFMS;  Emiko Kawakami de Resende – 
EMPRAPA; Ricardo Verde Selva – UCDB; Vera Lucia Lescano Almeida – UEMS; Silvio 
Jaks dos A Garnés – UNIDERP;  Luiz Carlos Ferreira Gomes – SODEPAN;  Ramão E. F. 
Jardim – AEAMS; Belkiss Gomes N Gratão – UNIPAN;  Abrahão M Neto – CREA;  Rita 
Teresinha Q. Figueiredo – SANESUL;  Lívia Carvalho dos Santos - AGUAS GUARIROBA;  
Ana Luzia A B M Abrão – ENERSUL; Luiz Eduardo Migueis, representado Renato Meister 
Filho – COSTA RICA ENERGÉTICA;  Angelim M. Asserman - ONIX-GERAÇÃO DE 
ENERGIA; Paulo Cezar Gomes da Silva, representando Fermiano Yarzon - 
CODESP/AHIPAR; Isaías Bernadini – FIEMS;  Ademar Ferreira – MSPEIXE; Lincoln 
Correa Curado – FAMASUL;  Roberto Folley Coelho - APAI/MS; Paulo A A Vasconcelos – 
SINDALCOOL; Andréia Pinheiro – ATRATUR. Após a composição da mesa pelo Presidente 
do CERH, o Engenheiro Agrônomo José Elias Moreira, pelo Engenheiro Agrônomo Cid 
Roner de Castro Paulino e pelo Secretário Executivo do CERH, o Engenheiro Agrônomo 
Walderi Dias que abriu a Sessão pedindo desculpas pelo atraso do inicio da reunião, em 
seguida cumprimentou a todos dando-lhes boas vindas, dando seqüência passou a palavra ao 
Presidente que cumprimentou e agradeceu a presença de todos, agradeceu particularmente a 
presença do Técnico da Secretaria de Recursos Hídricos do Ministério do Meio Ambiente 
Ednaldo Mesquita de Carvalho que veio especialmente a esta primeira reunião para proferir 
uma palestra com o objetivo de apresentar aos conselheiros uma explanação sobre a Lei de 
Recursos Hídricos e sobre as atribuições do CERH. Em seguida o presidente teceu algumas 
considerações à respeito do árduo trabalho que todos teriam que enfrentar, tais como: 
problemas com a proteção das nascentes, revitalização das margens dos rios, contensão da 
deterioração das matas ciliares, falou também sobre o grau de dificuldade em obter a real 
participação de todos através dos comitês de bacias hidrográficas, informou ainda que esteve 
em Cuiabá-MT, onde encontrou-se com o Prefeito de Alto Taquari, cidade que abriga as 
nascentes do rio Taquari, sugeriu-lhe a criação de uma unidade de conservação – “O Parque 
do Alto Taquari”com a implantação de um plano de manejo em parceria com o IBAMA, pois, 
já havia conversado com Gerente Executivo do IBAMA-MS o engenheiro Agrônomo Nereu 
Fontes que sinalizou apoio, inclusive com alocação de recursos para que este projeto seja 
implantado no próximo ano. Na seqüência falou que a SEMA/IMAP encontra-se 
normatizando a problemática da Reserva Legal no Estado de Mato Grosso do Sul e que neste 
processo muitos proprietários que possuem áreas ocupadas com o plantio de lavouras estariam 
comprando áreas arborizadas como compensação da ausência de reserva legal em suas 



propriedades, continuando, explicou que já existe vários estudos sobre a problemática do 
Taquari, a exemplo dos estudos da EMBRAPA, neste processo pode-se contar com o apoio de 
outras instituições como a Agência Nacional de Águas - ANA e o Ministério do Meio 
Ambiente, através da Secretaria de Recursos Hídricos. Em seguida retornou a palavra ao 
Secretário Executivo para dar andamento aos trabalhos em atenção à pauta do dia, assim, o 
Secretário Executivo passou ao item dois da pauta – Apresentações; de modo que, solicitou ao 
Presidente que convidasse de acordo a listagem, cada conselheiro presente, para ao microfone, 
se pronunciasse, expondo qual a instituição que representa e uma breve exposição de seus 
objetivos ao participar do CERH. Após os pronunciamentos, o Presidente passou ao item três 
da pauta, e passou a palavra ao Técnico da SRH/MMA para que este proferisse sua palestra, 
logo após a brilhante palestra o Secretário-Executivo passou ao item quatro da pauta – Ordem 
do Dia, e pede aos conselheiros que verifiquem as propostas um e dois da Secretaria 
Executiva/CERH no que diz respeito à proposta do calendário para as próximas reuniões e 
sobre a proposta do regimento interno do CERH, sobre o calendário o Presidente consulta se 
todos estão de acordo com a data proposta, todos aceitaram, passa - se a verificar quanto ao 
horário para a reunião, foi consenso que o inicio da reunião seria às quatorze horas do dia 
quatorze de setembro de dois mil e cinco no mesmo local. Na seqüência, o Secretário 
Executivo solicita ao plenário uma atenção especial na análise da proposta sobre o regimento 
interno e se coloca à disposição para o recebimento das sugestões às quais deverão ser 
encaminhadas com antecedência, visto que serão submetidas à analise da Secretaria- 
Executiva, Presidência, e Assessoria Jurídica para observações de que nada esteja em 
desacordo legal. Na seqüência a técnica Maria Antonia, pede a palavra para sugerir que as 
alterações no regimento interno fossem encaminhadas até o dia trinta de agosto, e questionou 
qual seria a melhor forma de envio, se via endereço eletrônico ou via correio, todos 
concordaram que seria oficialmente via correio. O Técnico da SRH/MMA pedindo a palavra 
alertou que na condução dos trabalhos da próxima reunião, a sugestão é de que o Presidente e 
Secretário Executivo aprovem o próprio regimento e depois trabalhando as emendas sessão 
por sessão, se for encaminhado com antecedência a Secretaria Executiva vai poder construir 
uma versão colorida e que alguém abre no computador em plenária e vai vendo as diversas 
emendas, aprova-se e vai avançando, é algo que tem que se debruçar, é uma reunião de difícil 
condução, também há a necessidade de contar com o apoio do plenário na condução dos 
trabalhos, mas há que se fazer esse tipo de análise com o critério e com a seriedade que o 
assunto requer. Dando seqüência o Presidente pede ao Secretário Executivo que encaminhe às 
Secretárias de Governo que não se fizeram representar, as propostas a serem debatidas na 
próxima reunião. E, finalizando questiona se o plenário tem mais assuntos a serem debatidos e 
se alguém tem alguma coisa a participar ou a sugerir, não havendo mais nada a discutir, o 
Presidente agradecendo a participação de todos encerrou esta primeira reunião do Conselho 
Estadual de Recursos Hídricos, e eu Maria Antonia Barros Freire da Silva lavrei a presente 
ata, que vai assinada por mim, pelo Secretário Executivo – Walderi Dias e pelo Presidente – 
José Elias Moreira. 
 


