
MEMÓRIA  
 

1ª REUNIÃO Câmara Técnica de Gestão da Bacia do Uruguai 
25 de Março de 2008 

 

Local: Associação dos Arrozeiros de Uruguaiana - Uruguaiana Horário: 9h 

Presentes  

Diretor da SEMA/DRH  
Comitê Ibicui 
 
Comitê Santa Maria 
Comitê Turvo 
Comitê Ijuí 
Comitê Várzea 

Ivo Mello 
Roberto Basso (Presidente); Ademar Pilecco (Vice-Presidente);Mariza 
Beck  
(Sec.Executiva); Ernani Rossi (Fundação Maronna) 
Júlio Vasconcellos (Presidente) 
Cristiane Loebens  (Sec. Executiva) 
Zuleica Souza dos Santos (Presidente) 
Aldo Ghisolfi (Presidente) 

Ausentes  

Comitê Passo Fundo 
Comitê Apuaê-Inhandava 
Comitê Piratinim 
Secretaria Obras Públicas 

 

 
1.0 -  Pauta Proposta 

Indicação do presidente da Câmara Técnica 
Indicação do relator 
Apreciação das minutas de Resolução: 
 - Regimento Interno das Câmaras Técnicas 
 - Critérios para acesso ao FRH pelos municípios 
 - Critérios para procedimentos de Enquadramento 
Assuntos Gerais 
 

 
2.0 -  Abertura 

O Diretor do Departamento de Recursos Hídricos da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, 
Ivo Mello, abriu os trabalhos, saudando os presentes e solicitou que cada um se apresentasse 
para conhecimento de todos, assim sendo feito. De imediato passou a palavra para o 
presidente do Comitê Santa Maria, Julio Vasconcelos para que ele relatasse como foi a 
primeira reunião das demais CTs, realizadas no dia 19 de março, em Porto Alegre. O presidente 
disse que as reuniões transcorreram normalmente, sendo que foram designados os 
presidentes e relatores de cada uma. Aproveitando a palavra, o presidente do Comitê Santa 
Maria considerou importante a  presença da Fundação Maronna nesta reunião por estar esta 
prospectada como futuro  embrião da Agencia de Bacia da Região do Uruguai. 

3.0  Desenvolvimento e Deliberações da Reunião 
3.1 - Ivo Mello abriu a discussão para escolha do coordenador da CT do Uruguai. A 

primeira indicação foi para o presidente do CT do Rio Ibicui, que declinou do convite 
por motivos particulares. Deliberações: Por aclamação, Mariza Beck, secretária 
executiva do Comitê da Bacia do Rio Ibicui  foi conduzida a presidência.As 
reuniões da CT do Uruguai serão realizadas em Porto Alegre, coincidindo com as 
datas de reunião do Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Reuniões 



Extraordinárias poderão ser realizadas no âmbito da Região Hidrográfica do 
Uruguai. 

3.2 Os membros presentes discutiram sobre a indicação da relatoria, aprovando a 
seguinte posição: Deliberação:  nas reuniões realizadas em POA o relator será 
indicado pela SEMA . Quando em outro município, o presidente fará a designação 
entre os membros presentes. 

3.3 Foram apreciadas as três resoluções encaminhadas pela Secretaria Executiva do 
Conselho de Recursos Hídricos, cujas sugestões de inclusão, exclusão e/ou correção 
encontram-se nos documentos anexados a esta memória. 

4.0 Assuntos Gerais 
 

4.1       O Diretor do DRH, Ivo Mello informou a realização da reunião da Câmara Técnica de 
Gestão de Recursos Hídricos Transfronteiriços, do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, 
nos dias 17 e 18 de Abril de 2008, em Uruguaiana, sugerindo a participação, na mesma 
data, da Secretaria de Irrigação e Usos Múltiplos da Água, para a apresentação aos 
Comitês, do   Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável da Bacia do Rio Uruguai. 
Deliberação: os membros comprometeram-se à participação e aprovaram a realização de 
uma Reunião Extraordinária da CT do Uruguai para a apresentação do Plano do Uruguai 
pelo  secretário de estado  Rogério Porto, considerando de grande relevância o 
conhecimento e posterior envolvimento  neste projeto, haja vista a ingerência que ele 
terá sobre as bacias hidrográficas da região do Uruguai, cuja gestão é de competência dos 
Comitês de Bacias já instalados na região. 

5.0 Encerramento 
 Nada mais tendo a tratar, deu-se por encerrada  a reunião com o agradecimento das 
presença feito pelo presidente do Comitê Ibicui,Roberto Basso. 
 
 

 
 
 


