
ATA DA TERCEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DE 1 
RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL REALIZADA EM 2 
04/08/2009. 3 
 4 
Aos quatro dias do mês de agosto do ano de dois mil e nove, no auditório Shirley Palmeira no Instituto 5 
de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul - IMASUL, situado a Rua Desembargador Leão Neto do 6 
Carmo, Quadra três, Setor três – Parque dos Poderes em Campo Grande/MS, com início às quatorze 7 
horas e trinta minutos realizou-se a terceira reunião extraordinária do Conselho Estadual de Recursos 8 
Hídricos – CERH, com o objetivo de apresentação e entrega por parte da Secretaria de Estado do Meio 9 
Ambiente, do Planejamento, da Ciência e Tecnologia (SEMAC) da minuta final do Plano Estadual de 10 
Recursos Hídricos do estado de Mato Grosso do Sul (PERH/MS). Estiveram presentes os seguintes 11 
membros do conselho nesta reunião:Lorivaldo Antônio de Paula - SEMAC; Roberto Ricardo Machado 12 
Gonçalves - SEMAC, Elisabeth Arndt - IMASUL; Leonardo Sampaio Costa - IMASUL; Angélica 13 
Haralampidou – IMASUL, Carlos Henrique Lemos Lopes – SEPROTUR, Hermes Vieira Borges – 14 
SEPROTUR; Eduardo Francisco dos Santos Filho– SEOP, Serafim Maggioni Junior – SES, Mara 15 
Cristiane Crisóstomo Bravo – MPE, Nilo Peçanha Coelho Filho-COINTA; Daniela de Almeida Nantes 16 
– CIDEMA; Nauile de Barros Filho – SODEPAN, Jânio Fagundes Borges - CREA; José Carlos 17 
Queiroz – SAAE Bela Vista, Sueli Santos Teixeira – Pantanal Energética; Samuel Ricardo Van Der 18 
Laan – AHIPAR; Isaias Bernandini- FIEMS, Érico Flaviano Paredes – FIEMS,  Alessandro Oliva 19 
Coelho- FAMASUL; Vilson Mateus  Bruzamarello - FAMASUL; Roberto Folley Coelho – APAI; 20 
Darcy Dias de Azambuja – APAI, e os seguintes convidados: Sandra Gabas – UFMS, Adevarim F da 21 
Silva – SEMAC, Rudivânia  Bastos – LDC Bioenergias, Maria Cristina – SEMAC, Allison Ishy – 22 
Núcleo de Ecocomunicadores dos Matos, Antonio Brissotti- DNPM, Giancarlos Lastoria – UFMS, 23 
Natálio Abrão – UNIDERP, Maria Célia – IMASUL, Lenira R Silva – Consultora do PERH/MS, 24 
Synara Broch – ZEE-MS, Ângela Marques – consultora do PERH/MS, Rodrigo David – IMASUL, 25 
Neif Salim Neto – MPE, Mauro Pavan – SEGOV. Verificando o quorum o Secretario Adjunto de Meio 26 
Ambiente, senhor Marcio Monteiro fez a abertura do evento e compôs a mesa juntamente com os 27 
senhores João Bosco Senra, Secretário Nacional de Recursos Hídricos do MMA, Roberto Machado 28 
Gonçalves, Diretor de Desenvolvimento do Imasul, Senhoras Eliana Crisóstomo Ribeiro, 29 
Coordenadora Interina do PERH/MS e Magdalena Fernandes da Silva Consultora do PERH/MS; em 30 
sua abertura o senhor Secretário Marcio Monteiro deu boas vindas a todos e especificou o objetivo 31 
desta reunião extraordinária que era a entrega do PERH/MS ao Conselho Estadual de Recursos 32 
Hídricos de Mato Grosso do sul (CERH/MS). Após a abertura passou a palavra para o senhor Roberto 33 
Machado Gonçalves – SEMAC que cumprimentou a mesa e falou da satisfação de fazer parte da 34 
elaboração do PERH/MS enfatizando a importância deste do trabalho, o qual foi elaborado em 24 35 
meses, e comentou da necessidade de todo este tempo, pois o PERH/MS foi realizado de forma 36 
participativa e democrática, contando com todos os setores relacionados a recursos hídricos do estado, 37 
lembrou das diversas reuniões e apresentações com a sociedade e agradeceu o empenho de toda equipe 38 
envolvida. Em seu discurso fala sobre as ações do governo estadual para consolidação da política de 39 
recursos hídricos no estado, como o GTI Taquari, a elaboração de forma integrada do PERH/MS com o 40 
ZEE/MS, relata o trabalho do Pro - Água Nacional que juntamente com a ANA serviu para 41 
treinamentos dos funcionários para implementar os instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos  no 42 



Estado, menciona os trabalhos desenvolvidos no fomento e criação dos Comitês de Bacias 43 
Hidrográficas do Rio Ivinhema e do Rio Pardo e ainda falou da  busca por parte do Estado para 44 
consolidar  e estruturar os Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba e do Rio Miranda já 45 
instalados; comenta sobre a cadeira  inédita conseguida pelo Estado  no Conselho Nacional de 46 
Recursos Hídricos e agradece a todas as pessoas que contribuíram para este momento dentro da gestão 47 
de recursos hídricos do Estado, citando o GT 40 como exemplo e as pessoas que colaboraram direta e 48 
indiretamente na elaboração PERH/MS, encerra suas palavras agradecendo a Agência Nacional de 49 
Água, no nome do senhor João Bosco Senra e fala que sem esta parceria muitas dessas coisas não 50 
teriam acontecidos. Passando a palavra para o Secretário Nacional de Recursos Hídricos do MMA, 51 
senhor João Bosco Senra, ele cumprimenta a mesa e fala da satisfação de estar presente a esta reunião, 52 
comenta sobre o processo de instalação do PERH/MS e do apoio dado pelo SRHU no inicio deste 53 
trabalho, relata que este plano é como fosse um filho que estivesse nascendo, e que este filho já nasce 54 
com um futuro diferenciado para MS, fala que o MMA mudou a forma de elaboração de seus planos, 55 
que não é mais feito com cabeças coroadas, mas por um processo participativo e democrático como 56 
ocorreu aqui no Mato Grosso do Sul, comenta que quando o setor hídrico apresenta um plano, ele o 57 
apresenta para a sociedade inteira, e que este deverá servir para planejamento de outros planos 58 
governamentais, citando como exemplo o plano de saneamento que fornece diretrizes a outros planos 59 
no Governo Federal. Lembra que cuidar da água é um dever de todos e que na implementação de plano 60 
de Recursos Hídricos acontece um jogo de ganha-ganha – pois ninguém perde. Lembra que este plano 61 
pensa e integra toda a bacia pantaneira e por essa integração ele se torna um plano inovador, um plano 62 
para ser mostrado e divulgado, como exemplo em todo território brasileiro da integração inter-estados. 63 
Lembra que o um plano ideal não existe e que por isso mesmo, o PERH/MS deve ser trabalhado na 64 
perspectiva de ser revisado e se atualizado de tempos em tempos e encerra sua fala mostrando como o 65 
Plano nacional de Recursos Hídricos orientou as ações de todo Executivo Federal. Retornando a 66 
palavra ao Senhor Marcio Monteiro, ele agradeceu o empenho do senhor João Bosco Senra, do Senhor 67 
Roberto Machado Gonçalves, da Senhora Eliane Ribeiro e da Magdalena Silva pela condução do 68 
processo de elaboração do plano e fala que este é o caminho para a sustentabilidade dos Recursos 69 
Hídricos no Estado. Comenta da intenção do Governo de lançar o PERH/MS no XVIII Simpósio 70 
Brasileiro de Recursos Hídricos que será realizado em novembro e que transformará a nossa capital na 71 
cidade nacional da água, por isso espera pelo empenho de todos os conselheiros para aprovação do 72 
plano. Terminando sua fala, ele diz que o PERH/MS foi construído com diversos parceiros e agradece a 73 
todos em nome do senhor João Bosco Senra do SRHU MMA e do senhor Rodrigo Speziali de Carvalho 74 
do projeto BRA/OEA encerrando a parte política desta Reunião, neste momento se de faz a mesa e 75 
começando os trabalhos de entrega do PERH/MS para o CERH/MS. Dando Inicio aos trabalhos foi lido 76 
o expediente do dia (pauta) pela senhora Angélica Haralampidou; após a leitura deu-se a posse do 77 
senhor Érico Flaviano Paredes, representante da FIEMS, em substituição ao Senhor João Carlos de Sá 78 
como 1º suplente deste conselho. Passando para o próximo item de pauta a Senhora Eliane Ribeiro 79 
apresenta o processo de construção do PERH/MS em parceria com a SRHU/MMA (apresentação em 80 
anexo). Seguindo a pauta da reunião a senhora Magdalena expõe uma síntese conteúdo do PERH/MS, e 81 
lembra que todas reivindicações colocadas pela sociedade (GT40 e nas outras reuniões setoriais) foram 82 
levadas em conta e que tudo que esta no PERH/MS reflete o pensamento da maioria. (apresentação em 83 
anexo). Após a exposição da senhora Magdalena, o conselheiro  Lorivaldo (SEMAC), responsável pela 84 



organização conciliou junto ao CERH uma data limite para a Câmara Técnica Permanente de 85 
Instrumento de Gestão de Recursos Hídricos analisar o documento e emitir seu parecer, colocou-se 86 
uma proposta inicial de 15 dias para CTIGRH fazer o parecer, mas depois ficou acordado prazo de 30 87 
dias. O senhor Lorivaldo fala que a partir deste momento o PERH/MS só terá alterações se o CERH 88 
assim o decidir, e expõe que naquele momento acabou o trabalho da Secretaria em relação à elaboração 89 
do PERH/MS e que é de responsabilidade do CERH aprovar e modificar o PERH/MS. O senhor 90 
Lorivaldo lembra que será entregue uma cópia do PERH/MS a cada entidade que compõe este conselho 91 
e será entregue uma à CTIGRH que terá os 30 dias para se manifestar. A Senhora Eliane Ribeiro fala 92 
que será disponibilizado a partir do dia 05 de agosto no site da SEMAC uma cópia do plano e que 93 
poderá ser acessado por todos. Esta reunião se encerrou com as seguintes deliberações: A CTIGRH terá 94 
que apresentar parecer técnico sobre o PERH/MS até o dia 04 de Setembro de 2009 e a outra 95 
deliberação concordada foi que a próxima reunião extraordinária do CERH será no dia 10 de Setembro 96 
de 2009, onde se tentará aprovar por meio de procedimentos cordados nesta reunião (somente 97 
aceitando modificações por escrito e somente por emendas aditivas, substitutiva e de exclusão) o 98 
PERH/MS. Logo após estas deliberações deu-se por encerrada a reunião e lavramos a presente ata que 99 
vai assinada pelos componentes da mesa e por mim Leonardo Sampaio Costa. 100 
 101 
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Campo Grande-MS, 04 de Agosto de 2009. 103 
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