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9ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Gestão da Região Hidrográfica 1 
do Uruguai 2 

Ao vigésimo segundo dia do mês de junho do ano de dois mil e dezesseis, no Centro 3 
Universitário Franciscano, em Santa Maria. MEMBROS PRESENTES: Comitê Ibicuí 4 
– Mariza Beck; Comitê Turvo – Adilson Steffen; Comitê Santa Maria: Roberto 5 
Damásio de Carvalho; Comitê Butuí-Icamaquã: Luciano Alegre; Comitê Quaraí: 6 
Silvino Panziera; Comitê Várzea: Ivan Viana; Comitê Passo Fundo - Claudir Alves; 7 
SEMA: Marco Antônio Tirelli; Secretaria de Segurança Pública – Comando Ambiental: 8 
Luiz Antônio Floresta. AUSENTES: Comitê Ijuí; Comitê Apuaê-Inhandava; Comitê 9 
Rio Negro; Comitê Piratinim; Secretaria de Obras Públicas. DEMAIS PRESENTES: 10 
Eldo Frantz Costa, Comitê Santa Maria; Scheila Hollveg – Comitê Vacacaí, Vacacaí-11 
Mirim; Carmem Silva – CRH/SEMA; Alexandre Swarowsky - Comitê Vacacaí, Vacacaí-12 
Mirim; Patrícia Cardoso – FRH/CRH/SEMA; Lisiane Porto – Comitê Santa Maria; 13 
Nelson Narvaes – Comitê Quaraí e André Panziera. Sr. Roberto Carvalho deu inicio à 14 
reunião às nove horas e quinze minutos. 1. Aprovação da Ata da 7ª Reunião 15 
Ordinária CTU – ata aprovada e retificada a numeração. Como não houve quórum, 16 
na 8ª RO, não foi elaborada ata e na pauta constou como 8ª RO. Devido a ausência 17 
de alguns membros confirmados foi alterada a ordem da pauta. Item 4. 18 
Resoluções CRH 04 e 28 – Eldo Costa, Comitê Santa Maria informa que participou 19 
no dia 10 de junho passado do GT criado na última reunião do CRH para alteração 20 
destas resoluções. Não houve progresso, pois os membros ficaram muito tempo 21 
discutindo o conceito de usuário da água. Acordaram que as contribuições serão via 22 
email e farão uma reunião de fechamento das propostas e depois será encaminhada 23 
aos comitês para discussão. O material do GT será encaminhado à CTU para 24 
contribuições dos membros que desejarem. O GT decidiu fazer seu trabalho com 25 
agilidade e  sugerir ao CRH que determine prazo para a resposta dos Comitês 26 
quando for a eles encaminhado o resultado do trabalho. Item 2 – Eleição da 27 
presidência e vice-presidência da CTU – Gestão 2016-2017 – Eleitos Ivan Viana – 28 
Comitê Várzea e Luciano Alegre – Comitê Butuí-Icamaquã. Item 3. Demandas da 29 
Região do Uruguai para composição da proposta orçamentária do FRH 2017 – 30 
Claudir Alves, Comitê Passo Fundo informa que o Comitê quer a conclusão do plano 31 
de bacia, a fase C; garantir a verba do convênio de manutenção. Solicita o aumento 32 
do valor que agora é de 100 mil, pois gastam 60% com os funcionários; apresentou 33 
a necessidade de criação de uma unidade de conservação conforme apontado em 34 
seu enquadramento. Para isso será necessário recurso para o estudo; já foi solicitado 35 
à Secretária Pellini. Patrícia Cardoso informa que os recursos para os 25 comitês está 36 
sempre garantido no orçamento, quanto recursos para o estudo terá de ser 37 
dialogado na SEMA, porque regulamentação fundiária é feita através de medidas 38 
compensatórias. Eldo Costa, Comitê Santa Maria manifesta as prioridades aprovada 39 
pela sua plenária do plano de ações e outras que acreditam prioritárias. 1. 40 
Monitoramento qualitativo das águas da bacia do Santa Maria. A referência de valor 41 
é 115 mil; ressaltado que não está se pedindo 115 mil, está se propondo que a 42 
agência - DRH elabore um termo de referencia pra isso até agosto e resumiu as 43 
outras, todas com o mesmo encaminhamento, ou seja de que quando é necessário 44 
TR para especificação técnica e determinação este está sendo solicitado à Agência 45 
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(DRH): Estações telemétricas, Instalação, controle e manutenção; pluviômetros 46 
telemétricos; conferência volumétrica de açudes e barragens; capacitação anual de 47 
membros do Comitê; elaboração de estudo de águas subterrâneas com ênfase para 48 
o abastecimento humano com agua potável em assentamentos, proteção de nas 49 
áreas de recargas e afloramento do Aquífero Guarani; implantação da Agência, 50 
referenciando que não especifica forma nem prazo nem valores em função da 51 
dependência de alteração da Lei 10.350/94, para o modelo de Agência proposta no 52 
Plano da Bacia; estudo de alternativas para adequação dos trechos da Bacia SM 53 
remanescentes na qualificação de especiais. Todos com TRs elaborados pelo DRH – 54 
Agência. Mariza Beck, Comitê Ibicuí: Sem demandas confirmadas, o Comitê recém 55 
está fazendo o plano de bacia. Silvino Panziera, Comitê Quaraí – sem demandas, o 56 
comitê está em estagio avançado e não requer recurso nesse momento. Ivan Viana, 57 
Comitê Várzea - A maior parte da população não sabe o que o comitê de bacia faz, e 58 
a prioridade é tornar o comitê conhecido. Disponibilidade de recursos do fundo para 59 
que houvesse uma busca para colocar a comunidade a par do que é um comitê. 4. 60 
Comitê Federal do Uruguai – Carmem Silva informou que o processo do pacto de 61 
gestão pelas águas esteve parado devido a apontamentos feitos pelo jurídico da 62 
SEMA. Quando o diretor Meirelles assumiu foi lhe passado o processo. Houve duas 63 
reuniões sem quórum no ano passado então o diretor Meirelles, juntamente com a 64 
Secretária Adjunta Maria Patrícia, enviaram novamente à assessoria jurídica. Desta 65 
fez foi reconsiderado os apontamentos anteriores ao acordo e encaminhado à Seção 66 
de Convênios e Contratos – SECOP para atualização do Plano de Trabalho. A 67 
informação verbal do SECOP foi que precisariam de uma manifestação formal do 68 
governo de Santa Catarina à proposta de acordo de cooperação para ser anexada ao 69 
processo. Feito um resgate de tudo na época e acordado: Aprovado 70 
encaminhamento: Carmem e Mariza encaminharem ao grupo da CTU tudo que 71 
tiverem sobre o acordo para nivelamento e o antigo grupo coordenador fazer o 72 
contato com Santa Catarina. 5a. Cronograma de Reuniões 2016 – aprovado que 73 
as reuniões da CTU aconteçam no dia anterior dos encontros itinerantes do FGC, 74 
próximo previsto para agosto na cidade de Santana do Livramento-RS. E em caso 75 
necessário chama-se uma reunião extraordinária. 5b. SIOUT e Lei de Segurança 76 
de Barragens – atualização – Eldo Costa explica todos os problemas que os 77 
técnicos da bacia vem apresentando ao Comitê, também falam com o Tirelli da 78 
FEPAM, que também constata questões a resolver e nos dá razão, porque é uma 79 
novidade e estão meio sozinhos. Quanto a Segurança de Barragens que vem sendo 80 
demandada há quatro anos e ninguém se motiva a tratar e encarar, parecendo ser 81 
uma questão presente somente na Bacia do rio Santa Maria; de forma geral e 82 
demandada por dentro do SERH, ninguém constata como uma realidade que tem de 83 
enfrentar. Por isso o Comitê Santa Maria está marcando uma capacitação com o 84 
diretor Fernando Meirelles, para julho; serão dois dias de curso. Entende que nada 85 
impede que outros técnicos além dos da bacia do rio Santa Maria, participem. Sobre 86 
o SIOUT, os produtores vêm procurando o comitê sobre as inconsistências ocorridas 87 
e o problema do financiamento negado. Patrícia Cardoso traz informe sobre a 88 
implantação do SIOUT destacando que ainda faltam módulos de águas subterrâneas 89 
que estão sendo ajustadas. A ideia do diretor Fernando é ir fazendo estas 90 
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capacitações. O que temos hoje é um módulo de cadastro de aguas superficiais, e 91 
será lançado um para autorização previa para poços, aguas subterrâneas, e após 92 
esse modulo será lançado um para cadastro de águas subterrâneas. Por enquanto 93 
tudo está sendo vinculado à aguas superficiais, modulo de cadastro e módulo de 94 
dispensa. Aos poucos, em cima dos problemas que vem acontecendo, a Divisão de 95 
Outorga passa à empresa estes problemas e vai sendo corrigido. Eldo Costa fala da 96 
grande quantidade de emissões de resoluções do CRH sobre o SIOUT e os bancos 97 
exigindo para o financiamento da safra, diferentemente da realidade. Tirelli informou 98 
que a secretária Maria Patrícia teve reunião com o superintendente do Banco do 99 
Brasil sobre o assunto, mas isso não é repassado aos bancos no interior. Patrícia 100 
Cardoso apresenta a titulo de informe o levantamento preliminar elaborado pela 101 
DIOUT de analise de processos de acordo com a Politica Nacional de Segurança de 102 
Barragens nas bacias do Ibicuí e Santa Maria. 6. Implantação do PERH – a 103 
Câmara Técnica de Acompanhamento do PERH se reuniu uma vez tendo tratado da 104 
urgência do PL 109 que prevê alteração dos artigos 21 e 22 da Lei 10.350; foi feita 105 
uma nova proposta em cima desta constante do PL, deliberando por propor retirar 106 
deste a questão do Plano Estadual ser aprovada por lei estadual e sim ser 107 
unicamente uma resolução do CRH; foi proposto um novo a emissão de um novo PL 108 
somente propondo esta questão relativa ao PERH, separando-a do tema das 109 
agências poderem ser delegatárias; decidido atualizar a Resolução 141, tendo em 110 
vista que quase todos os prazos nela previstos estão vencidos e uma nova Resolução 111 
precisar ser proposta, independentemente da tramitação dos PLs na AL. Foi oferecida 112 
vaga para mais comitês entrarem na CTPERH, o que já foi proposto pelo FGC e está 113 
resolvido. Carmem Silva ficou de providenciar o chamamento de uma reunião da 114 
CTPERH com o diretor Meirelles. 7. Capacitações e demandas dos Comitês da 115 
RHU – Conclusão da discussão – aprovado encaminhamento à Secretaria Executiva 116 
do CRH solicitação de um programa de capacitação aos membros dos comitês 117 
conforme consta na Resolução do Plano Estadual. 8. Agência/convênios de 118 
manutenção/planos de bacias – atualização – Patrícia informou que os Comitês 119 
Piratinim e Apuaê estão sem convênio na região do Uruguai, devido a mudança na 120 
lei. No estado a nova lei ainda não foi regulamentada. Carmem Silva confirma que na 121 
próxima reunião do CRH haverá na pauta uma proposta de moção a ser 122 
encaminhada ao Governador Sartori para que apresse a regulamentação. Patrícia vai 123 
encaminhar a situação dos planos dos comitês do Uruguai por email. 9. Apoio 124 
institucional aos comitês da RHU que demandem necessidade – Comitê Negro 125 
necessita de atenção com a saída do presidente Artur Barreto, o vice Rodrigo Moglia 126 
assumirá a presidência. Em setembro deverão iniciar o processo eleitoral. Eldo Costa 127 
informa que é membro suplente do Comitê e ajuda passando informações como 128 
pode. O comitê tem convênio de manutenção através da AUSM e estão contratando 129 
o secretário executivo. Salienta que na sua visão o Negro demanda das mesmas 130 
necessidades de capacitação do Santa Maria e todos os outros. Carmem comunica 131 
que a nova orientação é que o pessoal dos balcões represente a SEMA dentro dos 132 
comitês. Tirelli esclarece que ele representará os comitês do sul e Câmaras Técnicas 133 
e a Nic de Santa Rosa os do norte. Roberto Carvalho frisa que então deverá haver 134 
um canal bem estreito entre o DRH e a FEPAM. Patricia informa que o pessoal das 135 
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regionais estão sendo capacitados, fazem reuniões mensais na SEMA e CRH já foi 136 
convidado e participou da última reunião. Está sendo criado um fluxo para que a 137 
SEMA ocupe a área ambiental dentro dos comitês. Eldo questiona sobre o resto dos 138 
representantes do Estado no Grupo III – Carmem informa que está sendo articulado 139 
com as secretarias que possuem coordenadorias no interior como SOP e Secretaria 140 
da Educação. Acrescenta que tem ouvido nas reuniões dos comitês no interior que os 141 
representantes indicados da Saúde e Batalhão Ambiental não vêm participando e 142 
orienta que informem a Secretaria Executiva do CRH, que, desta forma poderão 143 
repassar ao gabinete da saúde que seus representes não vem participando. Eldo 144 
Costa diz que dentro da SEMA temos pessoas com conhecimento técnico, experiência 145 
para fazer as capacitações na medida adequada e no momento certo. Adilson 146 
Steffen, Comitê Turvo salienta que os problemas da construção das barragens, afeta 147 
diretamente pela zona alagada a bacia dos rios Turvo, Santa Rosa e Santo Cristo, e o 148 
MP Federal não está sempre ao lado do Comitê para resolver estes conflitos de usos, 149 
o que seria competência do Comitê Federal. Na sua opinião o comitê federal sairá 150 
pela determinação dos comitês do Uruguai e não por exigência do MP Federal. 151 
Luciano Alegre, Comitê Butui diz que também interessa muito pelo assunto, e vão 152 
discutir muito no seu comitê. Silvino Panzeira, Quaraí informa que tem em sua bacia 153 
um problema sério de água e tem pensado em convidar um membro do MP para 154 
acompanhar o comitê. Sem mais assuntos a tratar, Roberto Carvalho encerrou a 155 
reunião e eu Carmem Lúcia Silveira da Silva, lavrei esta ata. 156 


