
ATA DA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS 1 
HÍDRICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL REALIZADA EM 31/03/2009 2 
 3 
 4 
Aos trinta e um dias do mês de março do ano de dois mil e nove, no auditório Shirley Palmeira/ 5 
Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul - IMASUL, situado a Rua Desembargador Leão 6 
Neto do Carmo, Quadra três, Setor três – Parque dos Poderes, Campo Grande/MS, com início às 7 
treze horas e trinta minutos realizou-se a nona reunião ordinária do Conselho Estadual de Recursos 8 
Hídricos – CERH, onde estiveram presentes os seguintes membros do conselho: Lorivaldo Antônio 9 
de Paula, titular, SEMAC; Elisabeth Arndt – IMASUL; Leonardo Sampaio Costa – IMASUL; 10 
Hermes Vieira Borges – SEPROTUR; Eduardo Francisco dos Santos Filho– SEOP; Pedro Celso de 11 
Oliveira Fernandes – SEOP, Serafim Maggioni Junior – SES, Mara Cristiane Crisóstomo Bravo – 12 
MPE, Nilo Peçanha Coelho Filho-COINTA; Daniela de Almeida Nantes – CIDEMA; Felipe Dias – 13 
UCDB;  Emiko Kawakami de Resende - EMBRAPA PANTANAL; Jânio Fagundes Borges - 14 
CREA; Nilson de Barros – CREA; Roberto Claus - CREA; Francisco da Cunha Monteiro Filho – 15 
SAAE Bela Vista; José Carlos Queiroz – SAAE Bela Vista; Sergio Oliskovicz - Pantanal Energética; 16 
Angelim M. Assermann – Pantanal Energética; Sueli Santos Teixeira – Pantanal Energética; Antônio 17 
Paulo de Barros Leite – AHIPAR; Alessandro Oliva Coelho- FAMASUL; Vilson Mateus  18 
Bruzamarello - FAMASUL; Roberto Folley Coelho – APAI; Eduardo Folley Coelho – ATRATUR. 19 
O conselheiro Lorivaldo Antonio de Paula designado pelo Presidente do Conselho Estadual de 20 
Recursos Hídricos, Carlos Alberto Negreiros Said Menezes, deu início à reunião verificando se 21 
havia quorum, havendo, começou a reunião. Para auxiliar nos trabalhos foi chamado o conselheiro 22 
Jânio para a mesa. Dando inicio aos trabalhos desta reunião foi lida e aprovado a Ata da 8º Reunião 23 
Ordinária com as devidas correções, após aprovação voltou a palavra ao Conselheiro Lorivaldo para 24 
dar posse à conselheira Mara Cristiane Crisótomo Bravo em substituição a conselheira Helen Dutra 25 
da Silva na cadeira do MPE, e do Conselheiro Francisco da Cunha Monteiro Filho em substituição 26 
ao conselheiro Agenor Martins Junior do SAAE Bela Vista, acabando os procedimentos de posses o 27 
conselheiro Lorivaldo passou a palavra ao Diretor do Imasul, Sr. Roberto Gonçalves – SEMAC, para 28 
transmitir mensagens do Secretário Adjunto de Meio Ambiente aos conselheiros. O Senhor Roberto 29 
Gonçalves falou em nome dos Secretários de Estado de Meio Ambiente dando os parabéns ao CERH 30 
por conseguir uma vaga no CNRH; lembrou que pela primeira vez na história, o Estado estaria 31 
presente no Órgão Máximo da Gestão de Recursos Hídricos do Brasil, e também por conseguir vaga 32 
na Câmara Técnica de Rios Transfronteiriços. O Sr. Roberto comentou da importância de ocupar 33 
estas cadeiras e agradeceu ao empenho pessoal do Conselheiro Lorivaldo para que este objetivo 34 
fosse alcançado. Retomando a palavra o Conselheiro Lorivaldo passou para o próximo ponto de 35 
pauta que era estabelecer os procedimentos entre o CNRH e CERH MS sobre as prioridades de 36 
aplicações de recursos provenientes da cobrança pelo CNRH. Depois da explicação para os 37 
conselheiros da Resolução Nº 70 do CNRH foi aberta a palavra para que os conselheiros se 38 
manifestassem sobre os procedimentos e pontuar as prioridades dos subprogramas, foi relembrado 39 
aos conselheiros as prioridades definidas no ano anterior e a forma como foi feita a escolha das 40 
prioridades pelo conselho via e-mail (Internet)no ano passado, a pedido do plenário foi delegado a 41 
secretaria executiva do CERH o reenvio do e-mail da resolução e seus anexos para que o 42 
conselheiros definissem por votação eletrônica, como foi feito no último ano, as prioridades deste 43 
ano. Definido a forma, foi deliberado pela votação eletrônica com coordenação da Secretaria 44 
executiva do CERH. Ficou deliberado também que a Secretaria Executiva do CERH iria solicitar por 45 
oficio os resultados das prioridades definidas pelo CNRH referente ao ano anterior e aonde esses 46 
recursos foram aplicados. O Conselheiro Lorivaldo após estas deliberações chamou o Sr. Humberto 47 
Gonçalves, Superintendente Adjunto da ANA, para explanar sobre o GTI Taquari e o Programa 48 
Proágua Nacional. O Sr. Humberto primeiramente agradeceu ao convite, dizendo–se muito satisfeito 49 
em estar nesta reunião, pois aqui, se considera em casa, uma vez que foi servidor do Estado de MS 50 



desde os tempos do INAMB, começando assim explanação sobre o GTI Taquari, informou que este 51 
grupo de trabalho já encerrou suas atividades e apresentou um histórico dos problemas do Rio 52 
Taquari e também dos trabalhos do GTI. Falou também dos encaminhamentos dados por este GTI 53 
até a conclusão dos trabalhos. Após explanação foi aberto espaço para os conselheiros 54 
manifestarem.logo após o Sr. Humberto passou para a apresentação sobre o Programa Proágua 55 
Nacional, começando também com um histórico e depois como estão sendo executados e aplicados 56 
os recursos tanto a nível nacional e estadual dos subprogramas do Proágua. Acabando os relatos foi 57 
aberta a palavra novamente aos conselheiros para manifestarem sobre os assuntos explanados. 58 
Retirados as dúvidas e não havendo nada para deliberar deu-se por seqüência a reunião, passando 59 
para o próximo assunto. Como informes gerais o conselheiro Lorivaldo explicou como foi realizado 60 
a eleição das cadeiras do CNRH e como o CERH conseguiu eleger-se como titular daquele conselho, 61 
tendo como seu suplente o CERH do Estado de Tocantins, falou também que o Estado conseguiu 62 
juntamente com o Estado de Rio Grande do Sul uma cadeira na Câmara Técnica de Rios 63 
Transfronteiriços. O Sr. Humberto comentou do GT APA que foi criado pela CT de Rios 64 
Transfronteiriços e que este grupo tende a encerrar seus trabalhos antes de suas metas serem 65 
atingidas, e por isso ele faz uma solicitação ao CERH de mato Grosso do sul para que se articule e 66 
assim dar continuidade a este trabalho, pois acredita que o APA poderá ser o modelo a ser seguindo 67 
pelo País quanto a gestão transfronteiriça. Lembrou que, se o GT do APA atingir seu objetivo será o 68 
primeiro trabalho de gestão compartilhado entre paises; ele também lembra que os trabalhos estão 69 
adiantados e que tem recursos na ANA para continuar o trabalho, porem tem que ter a vontade 70 
política de realizar por meio do Estado e da União este trabalho. O Conselheiro Jânio solicitou que 71 
fossem disponibilizadas no site do Imasul as datas das próximas reuniões, apresentações e atas deste 72 
conselho, o qual ficou deliberado para a secretaria executiva do CERH de fazer o mais rápido 73 
possível. A conselheira Eliane comentou como informe geral que participou de uma reunião em 74 
Brasília para discutir os detalhamentos do Programa de Conservação das Áreas do Pantanal em 75 
especial as áreas úmidas referente a prioridades dos subprogramas do Plano Nacional de Recursos 76 
Hídricos e que a principal deliberação foi a proposição da gestão compartilhada entre os Conselhos 77 
Estaduais para fortalecimento dos conselhos e ainda lembrou que  nos dias 20 e 21 de maio 78 
acontecerá em Paranaíba a reunião Ordinária do Comitê do Rio Paranaíba. O Conselheiro Vilson 79 
Mateus solicitou que nas próximas reuniões seja respeitado o horário de começo e final das reuniões 80 
para que não haja esvaziamento da mesma. O Conselheiro Lorivaldo leu os ofícios encaminhados e 81 
recebidos pela Secretaria Executiva do Conselho e logo após terminou a reunião agradecendo a 82 
presença de todos, não tendo  mais nada a tratar deu-se por encerrada a reunião, comunicando que os 83 
anexos desta reunião se encontra no site: http://sites.google.com/site/cerhms e lavrando-se a presente 84 
ata que vai assinada pelos componentes da mesa e por mim Leonardo Sampaio Costa. 85 
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Campo Grande-MS, 08 de Abril de 2009. 88 
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