
 
 

 
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 

CONSELHO DE RECURSOS HÍDRICOS 

 
24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA DE GESTÃO D A REGIÃO 

HIDROGRÁFICA DO URUGUAI 
 
 
 
1. LOCAL E DATA : Auditório da Coordenadoria Regional de Saúde em 24/02/2012, 
9h30min. 
 

2. PRESENTES: Luis Augusto de Almeida Pérsigo (Ijuí); Sérgio Miotto, (Apuaê-
Inhandava); Ivo Mello (Ibicuí); Claucia Kapper (Turvo-Santa Rosa-Santo Cristo ); José 
Alberto Vieira (Piratinim); José Carlos Mendel (SOPS); Lúcio Simões Aquino (Butui-
Icamaquã). 
 
3. AUSENTES:  Várzea; Passo Fundo; Santa Maria; Negro; SEMA. 
 
4. JUSTIFICATIVA AUSÊNCIA : Quarai e SEMA 
 
5. OUTROS PRESENTES: Vanderlei Decian, Lenison Maroso, Jorge de Morais 
Menezes, Elaine Terezinha Costa, Renato Pumpmacher, Cristiane Maria Loebens, 
Raquel Reisdorfer 
 
6. PAUTA : 1. Eleição do Presidente e Vice-Presidente da CTU; 
  2. Comitê Rio Uruguai; 
  3. Assuntos Gerais. 
 
7. RELATO : Na abertura a anfitriã da reunião Claucia Kapper agradeceu a presença de 
todos e solicitou que cada um se apresentasse dizendo o nome e a entidade a que 
representa, após passou a palavra para Ivo Mello onde contextualizou José Mendel sobre 
a situação atual das atividades da CTU, passando logo após para o primeiro item de 
pauta, onde foi referendado por unanimidade dos presentes o resultado da eleição da 
reunião passada (eleitos por unanimidade dos presentes), ocorrida em Santo Ângelo, ao 
qual o presidente Sérgio Miotto e o vice-presidente Ivo Mello tomaram posse e 
conduziram a reunião que seguiu com o item dois da pauta; feito relato da situação atual 
da criação do Comitê do Rio Uruguai, onde exposto a todos o interesse da criação deste 
comitê, inclusive por parte das Secretarias de Meio Ambiente dos Estados de Santa 
Catarina e Rio Grande do Sul; após amplo debate e exposição de interesses dos Comitês 
presentes, ficou deliberado por todos os membros presentes que há interesse da CTU 
em se colocar a disposição para o ser ente organizador do processo discussão de 
criação do Comitê do Rio Uruguai; como Assuntos Gerais: os membros da CTU pediram 
ao presidente que solicite a Sec. Executiva do CRH sobre a situação atual dos Termos de 
Referências e/ou Plano de Bacia de todos os Comitês da Região Hidrográfica do Uruguai; 
o presidente Sérgio repassou aos presentes os valores de 2011 da COFURH recolhidos 
ao Fundo Estadual de Recursos Hídricos pela Região Hidrográfica do Uruguai por meio 
das Usinas Hidrelétricas, num montante de R$ 26 milhões, lembrando que deveremos 
nos apropriar de maiores informações sobre a utilização destes recursos; Mendel 
informou que a SOPS vai lançar um edital para realizar uma licitação para contratação de 
uma consultoria para realizar estudo da Modelagem da rede de monitoramento da 
qualidade da água na região da hidrográfica do Uruguai, tendo um valor aprovado para 
contratação no montante de 400 mil reais, Mendel ficou de apresentar na próxima reunião 
da CTU os termos e objetivos deste edital para melhor entendimento dos presentes; 
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Proposta de reuniões: sugestão de indicação ao Fórum Gaúcho de Comitês que as 
reuniões deste não sejam na manhã dos dias das reuniões do CRH, pois há interesse da 
CTU fazer suas reuniões na parte da manhã; próxima reunião em Porto Alegre em data a 
ser marcada; 10/10 em São Borja; Reunião encerrada e assinada em lista específica dos 
presentes. 


