
REUNIÃO ORDINÁRIA DA  21ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA  DO URUGUAI 
 
 
 
 
1-LOCAL E DATA : SEMA, sala 1106 em 18/05/2011, 11 horas 
2-COMITÊS PRESENTES: Passo Fundo, Santa Maria, Ibicuí,Turvo-Santa Rosa-Santo 
   Cristo, Quaraí,Santa Maria,Secretaria de Obras Públicas 
3-REPRESENTANTES: Claud Goellner (Comitê Passo Fundo), Claucia Kapper (Comitê 
   Turvo-Santa Rosa-Santo-Cristo), Gerson Rodrigues Ferreira, (Comitê Santa Maria), Mariza 
   Beck(Comitê Ibicuí),Fernando Meirelles(Comitê Quaraí),Douglas Trainini (Secretaria de 
   (Obras Públicas) 
4-AUSENTES: Zuleica Souza Santos (Comitê Ijuí), Lucas Simm (Comitê Varzea), Sergio 
    Miotto (Comitê Apuaê-inhandava), José Alberto Vieira (Comitê Piratinim), Paulo Renato 
    Paim (SEMA) 
5-JUSTIFICATIVA AUSÊNCIA : Sergio Miotto 
6-OUTROS PRESENTES: Renato Zenker (Comitê Camaquã), Sidnei Agra  
   (Ecoplan), Rafael Caruso Erling (DRH-SEMA), Ricardo Hamerski Cezar (Metroplan)  
7-PAUTA:    Agência da Região Hidrográfica do Uruguai  
                      Plano Estadual de Recursos Hídricos 
                      Assuntos Gerais  
 
8-MEMÓRIA : 
 
O Presidente da Câmara Técnica, Claud Goellner, retomou a discussão de apresentação de 
uma proposta sua para o encaminhamento da Criação da Agência da Região Hidrográfica do 
Uruguai, que prevê a criação da mesma, com 3 Secretarias executivas, que teriam o modelo 
das URGH propostas no Plano Estadual de Recursos Hídricos.Sugeriu que se fizesse uma 
análise mais aprofundada do Planejamento Estratégico do Rio Uruguai feito pela SIUMA no 
governo anterior, que poderia ser utilizado como Plano de Gestão para a viabilização da 
criação da Agência, já que tem a água como eixo referencial e que se efetivasse um convênio 
com a Metroplan para que a mesma em conjunto com a CTU, elaborasse um plano de criação 
da ARH, nos moldes do processo que está ocorrendo na Região Hidrográfica do Guaíba. 
FernandoMeirelles do Comitê Quarai entende que neste processo de criação deveria ser 
seguida a lógica proposta pela Lei 10.350/94 e que o Governo do Estado, através da SEMA 
deveria assumir a responsabilidade do mesmo.Marisa Beck do Ibicuí manifestou a mesma 
opinião,quanto ao processo de criação da ARH, e colocou dúvidas quanto  ao aproveitamento 
do Plano Estratégico do Uruguai  como referencial inicial para a criação da mesma,pois não 
se trata de um Plano de Bacia. Sidnei Agra da Ecoplan,ressaltou a importância de seguir-se o 
que preconiza a Lei 10.350/94, mas destacou que o Plano Estratégico do Uruguai, com alguns 
ajustes, poderia ser utilizado no processo de criação da ARH, até que os Planos de Bacia dos 
Comitês integrantes estivessem concluídos em todas as suas etapas. O Professor Claud 
Goellner, contra-argumentou dizendo que este processo proposto está previsto na legislação, 
tanto estadual quanto federal, que abre a possibilidade de os Sistemas de Gerenciamento de 
Recursos Hídricos encontrarem caminhos alternativos para a criação das Agências. Também 
destacou que o processo de efetivação dos Planos de Bacia dos Comitês é demorado e que a 
criação da ARH do Uruguai pode ser feita, de forma transitória, sem prejuízo do Sistema. 
Claucia Kapper do Comitê Turvo-Santa Rosa-Santo Cristo, entende que a proposta 
apresentada pela Presidência deve ser discutida e trabalhada pela CTU. Gerson Rodrigues 
Ferreira do Comitê Santa Maria destacou a necessidade de continuidade na discussão do 



assunto.  Ricardo Hamerski Cezar da Metroplan reportou o andamento dos trabalhos junto a 
ARH do Guaíba e colocou a Metroplan e sua equipe à disposição da CTU para a continuidade 
da discussão e implementação da ARH Uruguai. Douglas Trainini da Secretaria de Obras 
Públicas destacou a magnitude do trabalho desenvolvido na construção do Planejamento 
Estratégico do Uruguai e da sua viabilidade de aproveitamento no processo de construção da 
ARH. Não havendo consenso o Presidente da CTU deverá marcar próxima reunião para 
continuidade dos debates, com a presença da Secretária Jussara Cony e da Metroplan. 
Inicialmente, foi sugerida pelo Fernando Meirelles do Comitê Quarai da possibilidade de 
realizá-la no mesmo dia e local da reunião do PERH. 
Imediatamente, passou-se a palavra para o técnico do DRH Rafael Caruso Erling e Sidnei 
Gusmão Agra da Ecoplan, para uma breve apresentação da sistemática de discussão do PERH 
com a sociedade através dos Comitês. Neste sentido, ficaram agendadas duas reuniões com os 
Comitês da Região do Uruguai, sendo uma no dia 10/06 na cidade de Santana do Livramento, 
englobando os Comitês da região da Fronteira-oeste e outra no dia 17/06 em Passo Fundo, 
englobando os Comitês da região Norte. Não houve nenhum assunto geral encaminhado ou 
discutido. 
 
9-DEMANDAS: encaminhamento de pedido ao CRH para convidar os Comitês da Região do 
Uruguai e seus membros para as reuniões do PERH. 


