
 
 

 
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 

CONSELHO DE RECURSOS HÍDRICOS 

  
4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA DE GESTÃO DA  REGIÃO HIDROGRÁFICA 

DO URUGUAI 
 
 
 
1. LOCAL E DATA : Solar dos Câmaras – Rua Duque de Caxias, 968 - Porto Alegre/RS, em 13 de 
março de 2013, às 08h30min. 

2. PRESENTES: Luís Augusto de Almeida Persigo (Ijuí); Adilson João Steffen (Turvo-Santa Rosa-
Santo Cristo); Sérgio Miotto, (Apuaê-Inhandava); Ivo Mello (Ibicuí); Eldo Frantz (Santa Maria); 
José Alberto Vieira (Piratinim); Nelson Narvaes (Quarai); Rafael Caruso Erling (SEMA). 
 
3. AUSENTES: Passo Fundo, Negro, Várzea. 
 
4. JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA : Lúcio Aquino ( Butuí-Icamaquã); José Mendel (SOP)  
 
5. OUTROS PRESENTES: Paulo Germano (Corsan); Ricardo Almeida (Corsan); Vanderlei Decian 
(Apuaê-Inhandava); Carmem Silva (CRH/RS). 
 
 
6. PAUTA :  
1. Eleição do Presidente e Vice-Presidente; 
2. Aprovação da Ata da 3ª Reunião Ordinária; 
3. Discussão dos itens do Pacto para criação do CRH Uruguai, previsto na Resolução CNRH nº. 
109. 
   
 
7. RELATO : Assuntos tratados e respectivas deliberações, segundo a Pauta proposta: 

1. Articulação para formação do Comitê da Bacia do rio Uruguai: 
 
1.1. Caracterização da Bacia: 

1.1.1. A formulação do Documento está sendo feita pelas Secretarias Executivas 
dos Comitês Ibicuí e Turvo Santa Rosa Santo Cristo (Mariza e Cristiane), em 
conjunto com o DRH (Rafael); 

1.1.2. No momento faltam apenas complementações que estão sendo elaboradas 
pelos Comitês e o DRH fornecerá os mapas necessários ao Documento; 

1.1.3. Paulo Germano (CORSAN) ofereceu subsídios para a parte do Documento de 
Caracterização referente a Saneamento; 

1.1.4. Decidido que nesta etapa, o diagnóstico necessário à Caracterização não ne-
cessita de detalhamento a nível das informações disponíveis na CORSAN, 
mas que na sequência do processo de formação do Comitê, sim, estes serão 
necessários.  

 
1.2. Minuta do Pacto: 

1.2.1. Aprovada a Minuta encaminhada a todos os comitês e membros do Grupo de 
Trabalho para discussão e contribuições (anexo a esta Memória); 

1.2.2. Solicitado pelo representante da SEMA, no GT (Rafael Erling), tempo para 
encaminhamento interno na Secretaria, precisamente ao Secretário Hélio 
Corbellini e ao Diretor Marco Mendonça para conhecimento e eventuais su-
gestões; 

1.2.3. Decidido que após o exame pelo Diretor e o Secretário, havendo alteração, 
Rafael Caruso encaminhará ao Coordenador Ivo Mello, que, havendo neces-
sidade, proporá ao GT para avaliação final e agendamento de discussão con-
junta com os representantes de Santa Catarina e a ANA, ficando então, dis-
ponível para o encaminhamento à reunião prevista, do processo de articula-
ção, proposta para a cidade de São Miguel do Oeste – SC, a ser agendada; 
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1.2.4. Ivo Mello fará manifestação sobre esta decisão, ao CRH, na reunião da tarde, 
com o sentido de esclarecer que esta atribuição do GT estará dependente da 
análise sugerida, podendo passar por nova etapa de discussão no GT, se 
houver necessidade, em função de demandas da SEMA, para conclusão e en-
trega.  

 
1.3. Articulação (documentos de compromisso) estão sendo providenciados pelos Co-

mitês junto a prefeituras e entidades de acordo com as determinações das Reso-
luções 005 e 009 da ANA. 
 

2. Eleição do Presidente e Vice Presidente da CTU: 
 
2.1. O presidente Sergio Miotto solicitou ser substituído em função de ter deixado a 

presidência do Comitê Apuaê Inhandava; 
 

2.2. Carmem Silva (CRH) esclareceu que o período para cada presidência é de um 
ano e que já havia vencido o da atual; 
 

2.3. Ivo Mello se propôs a assumir a Presidência em função de ser, nesta gestão, vice 
presidente e também estar coordenando o processo de articulação para formação 
do Comitê do rio Uruguai, pelo Rio Grande do Sul, cujo processo se dá por dentro 
da Câmara Técnica; 

 
2.4. Proposto que a Vice Presidência fosse assumida por um dos Comitês da região do 

Alto Uruguai; 
 
2.5. Adilson Steffen (Comitê Turvo Santa Rosa Santo Cristo) propôs-se a assumir o 

encargo, sendo apoiado pela CORSAN, presente através de Paulo Germano; 
 
2.6. Decidido por unanimidade que a presidência será ocupada por Ivo Mello (Comitê 

Ibicuí) e a Vice Presidência por Adilson Steffen (Comitê Turvo). 
 

3. Assuntos Gerais 
 
3.1. Luiz Pérsigo (Comitê Ijuí) falou sobre o período de nove meses sem recursos de 

manutenção do Comitê; 
 

3.2. Ivo Mello afirmou ser este um problema de praticamente todos os comitês da RHU 
e do Estado, pelo que sabe, sendo consultado e constatado que dos seis presen-
tes na reunião, apenas um (Apuaê) ainda está com recursos por três meses até o 
vencimento do período de execução anual, ficando definido que este assunto será 
levado ao FGC, na reunião que ocorrerá na sequência; 

 
3.3. Rafael Caruso (DRH) sugeriu a realização de outra Oficina para discussão de 

Convênios e suas execuções, a ser solicitada pelos Comitês, o que foi aprovado 
para ser solicitado em conjunto com o FGC, ou por este, considerando ser um 
problema generalizado em todo o Estado; 

 
 

3.4. Paulo Germano (CORSAN) informou estar havendo dificuldade para articulação da 
eleição no Comitê Várzea, onde a CORSAN está inserida e interessada na conti-
nuidade do exercício da função do mesmo; 
 

3.5. Carmem Silva informou que a Secretaria Executiva do CRH está trabalhando para 
efetivação da eleição, mas tem encontrado dificuldade para a articulação necessá-
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ria ao processo, em função de que as fichas de inscrição das entidades no Comitê 
não têm informação de endereços e contatos; 

 
3.6. CRH (Carmem) informa que a eleição no Comitê Várzea será feita no mesmo pe-

ríodo da do Comitê Piratinim; 
 
3.7. Ivo Mello informou que está sendo preparada uma Oficina sobre Agências de Ba-

cias, juntamente com o 3º Encontro dos Comitês do Pampa, com possíveis datas 
de 23 e 24 ou 27 e 28 de maio; 

 
3.8. Também informou que durante a Semana Arrozeira de Alegrete está sendo pro-

posta e programada a 1ª Oficina pós PIUMA-RS, onde será discutida a criação 
dos TIUMAs e com destaque ao apoio regional para que o primeiro seja o Sistema 
Taquarembó/Jaguari, na BHSM; 

 
3.9. Ainda na programação do Evento está prevista discussão sobre a Agência do 

Uruguai para o dia 30 de maio. 
 

Porto Alegre, 13 de março de 2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


