
 

 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

SECRETARIA DO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

CONSELHO DE RECURSOS HÍDRICOS 

13ª REUNIÃO ORDINÁRIA  
CÂMARA TÉNICA DE GESTÃO DA REGIÃO HIDROGRÁFICA DO URUGUAI 

Aos quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete, na sala 1 
203,/2º andar, na sede do Centro Universitário Franciscano, localizado na Rua 2 

Silva Jardim, 1295, Conjunto II, Prédio 11, na cidade de Santa Maria/RS, a 3 
partir das 14h, ocorreu a primeira parte da 13ª Reunião Ordinária da Câmara 4 
Técnica de Gestão da Região Hidrográfica do Uruguai. Membros Presentes: 5 

Comitê Ibicuí – Ivo Mello; Comitê Santa Maria – Roberto Damásio de Carvalho 6 
e Eldo Frantz; Comitê Butuí-Icamaquã – Luciano Alegre. Demais 7 

Participantes: Comitê Santa Maria – Lisiani Porto; CBH Butuí e Icamaquã – 8 

Mirela Azevedo Ferreira; Comitê Turvo – Cristiane M. Loebens e Maria Cristina 9 
Zanatta. A reunião foi iniciada com a presença dos representantes dos CBH’s 10 

Santa Maria, Santa Rosa/Santo Cristo/Turvo e Ibicui, dado o deslocamento do 11 
Presidente da CTU e da Secretária Executiva do CBH Butuí e Icamaquã ter 12 

passado por imprevistos para chegada no horário agendado. De tal modo que 13 
a discussão do Item 2: Discussão referente a revogação do Decreto 14 
Estadual 23.340/1974, referente ao uso das águas subterrâneas: foi 15 

realizada entre os presentes com a apresentação de dados obtidos na última 16 
reunião da Câmara Técnica de Águas Subterrâneas (CTAS), através do 17 

relatório de participação explanado pela Secretária Executiva do CBH Turvo, 18 
Cristiane Loebens. Conforme informação do representante do CBH Ibicuí, Ivo 19 
Mello, a melhor organização para a apresentação de um estudo é a partir da 20 

análise situacional dentro da abrangência de cada Comitê, a partir de uma 21 
diretriz genérica. Conforme colocações do Presidente Luciano, a proposta de 22 

alteração no Decreto veio através do Conselho Estadual de Recursos Hídricos 23 
(CRH) para que este passe ao Departamento de Recursos Hídricos (DRH) a 24 
definição de quais serão os critérios e quais serão os responsáveis pela 25 

autorização/liberação da existência de poços nas cidades. Esta proposta está 26 
em votação dentro do DRH. Conforme Cristiane há interesse do Governo do 27 

Estado em regularizar a solicitação de usos das águas através da internet. 28 
Vice-presidente Eldo questiona sobre a falta de informações sobre os valores 29 
para a regularização de poços e cacimbas para a população, tendo em vista 30 

que há pouca representação dos CBH’s dentro das instâncias deliberativas. 31 
Presidente Roberto esclarece que não haverá, por parte do Comitê Santa 32 

Maria, a divulgação de tais medidas pelo fato de entender ser uma obrigação 33 
do Governo do Estado assumir a responsabilidade sobre suas decisões. Eldo 34 
coloca seu entendimento de que há uma nova perspectiva de inclusão de 35 

órgãos e representações dentro das CT’s a partir da abertura de convites a 36 
participação de entidades federativas que já possuem participação dentro do 37 
CRH e do Consema. Quanto ao Item 1: Participação da Irrigação nos Usos 38 
na RHU – subsídios à representação da RHU na CT Outorga do CRH:  Os 39 

representantes presentes fizeram uma análise da abrangência da área irrigada 40 

na Região Hidrográfica do Rio Uruguai e observaram a existência da 41 
necessidade de irrigação em todos os tipos de atividades voltadas a 42 

agropecuária e o impacto desta atividade na economia da região, ainda que 43 
haja diferenciais significativos na exploração agropecuária conforme cada área 44 
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dentro da RHU. Porém, devido a falta de quórum na primeira parte da reunião, 45 
houve consenso em transferir a pauta para o dia posterior. Foi observado pelos 46 

presentes a importância da noção de representatividade pelos indicados a 47 
fazerem parte da CT de Outorga, tanto suplentes quanto titulares. Da parte da 48 
presidência da CTU, Luciano propõe a indicação de seis representantes da 49 

RHU, justificando com o que foi encaminhado pelos componentes da CTU, por 50 
ser esta a maior Região Hidrográfica em área territorial, na qual há o maior 51 

percentual em uso de água para irrigação no Estado e também a maior 52 
diversificação de usos entre as Regiões Hidrográficas do Estado. Assuntos 53 
Gerais: A secretária Cristiane esclarece que estão disponíveis datas para 54 

última reunião da CTU nos dias 30 de novembro e 01 de dezembro na cidade 55 
de Derrubadas, com a previsão de visita ao Parque do Turvo durante o dia 30. 56 

Já para a reunião de encerramento das atividades do Fórum Gaúcho de 57 
Comitês sugere-se a data de 08 de dezembro, na cidade de Santana do 58 
Livramento. Na manhã do dia 05 de outubro, no mesmo local, foi dada a 59 
sequência da reunião, com a participação dos seguintes Membros: Comitê 60 

Ibicuí – Ivo Mello; Comitê Santa Maria – Roberto Damásio de Carvalho e Eldo 61 

Frantz; Comitê Butuí-Icamaquã – Luciano Alegre; Comitê Apuaê-Inhandava – 62 
Vanderlei Decian e Sérgio Miotto; Comitê Passo Fundo – Claudir Alves; Comitê 63 
Quaraí – Silvino Panziera; Comitê Negro – Maria Cristina Vieira e Eduardo F. 64 

Condorelli; Comitê Várzea – Simonia de Oliveira; SEMA – Marco Antonio Tirelli 65 
e dos Demais Participantes: Comitê Santa Maria – Lisiani Porto; CBH Butuí e 66 

Icamaquã – Mirela Azevedo Ferreira; Comitê Turvo – Cristiane M. Loebens e 67 
Maria Cristina Zanatta; Associação de Usuários da Água do Rio Santa Maria 68 
(AUSM) – Edison Moreira da Silva; Fórum Gaúcho de Comitês de Bacias – 69 

André Luiz Oliveira; André Gonçalves Panziera; Comitê Várzea – Ivan Carlos 70 
Viana. Presidente Luciano reinicia a reunião agradecendo as presenças e ao 71 

Presidente Alexandre pelo trabalho junto a Unifra para cedência do espaço 72 
para a realização da Reunião da CTU. Deu sequência no encontro trazendo 73 
informações sobre a pauta da tarde anterior: a solicitação de aumento no 74 

número de vagas para a CTU na Câmara Técnica de Outorga, motivados pelo 75 
tamanho da Região Hidrográfica, pelo percentual da área de irrigação, pelo 76 

número de CBH’s integrantes da Câmara Técnica e pela variedade de tipos de 77 
irrigação dentro da RHU. Solicitou a manifestação dos presentes quanto ao 78 
interesse em representação/participação nesta CT, ficando indicados CBH 79 

Várzea (Titular 1) com CBH Passo Fundo (Suplente 1); CBH Santa Maria 80 
(Titular 2) com CBH Turvo/Santa Rosa/Santo Cristo (Suplente 2) e CBH Ibicuí 81 

(Titular 3) com CBH Quarai (Suplente 3). O CBH Butuí havia se candidatado, 82 
porém abriu mão da candidatura. Vice-Presidente Eldo relembra que para esta 83 
Câmara Técnica poderão ser convidadas para fazer parte da CT outras 84 

instâncias representativas, como por exemplo, as Federações representativas 85 
de usuários de água no Estado, conforme foi referido pelo Diretor Fernando 86 
Meirelles na última reunião do CRH. Inclusão de pauta sugerida pelo CBH 87 
Ibicuí (Congapes – Conselho de Agricultura e Pesca do RS - e início da 88 
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discussão do plano de manejo e pesca do Dourado):  Presidente Ivo Mello 89 

esclarece que foi percebida a necessidade de discussão pela relevância do 90 

tema dentro da área de abrangência do CBH Ibicuí, especialmente pela 91 
sustentabilidade da atividade pesqueira na região e os poucos estudos sobre o 92 
desenvolvimento do dourado na Região e os estudos que existem não serem 93 

conclusivos. Presidente Ivo relata o histórico do Congapes, informando que 94 
após um período de inércia do Conselho está sendo chamado para reativar as 95 

discussões, tendo como proposta o estudo do manejo e pesca do Dourado 96 
sendo iniciado com estudos na Região abrangida pelo CBH Ibicuí Secretário 97 
Executivo do Comitê Várzea Ivan Viana (CBH Várzea) expressa a ausência de 98 

retornos para as solicitações feitas ao Congapes – o CBH Várzea é um dos 99 
integrantes do Congapes – e a inconsistência dos estudos que vem sendo 100 

apresentados ao longo dos anos, pelo fato de que os mesmos não estão sendo 101 
taxativos e mesmo assim tem se tornado diretrizes e normativas para as 102 
Legislações. Presidente Luciano Alegre relata sobre o estudo realizado pela 103 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) na abrangência do Rio 104 
Uruguai, que envolveu o ciclo de vida do Dourado desde o alto até o baixo 105 
Uruguai, mas exatamente na Ilha do Butuí. Item 3 – Aprovação da Ata da 12ª 106 
Reunião Ordinária da CTU: CBH Negro se absteve, por estar presente 107 

apenas o representante do Comitê que faz parte da Câmara Técnica a partir 108 

desta Reunião. Os demais presentes aprovaram a Ata com as devidas 109 
considerações e correções. Item 4 – Discussão e encaminhamentos 110 

referentes à proposta de criação das Agências de Bacia apresentada pelo 111 
Governo do Estado: Presidente Roberto Carvalho fez uma introdução sobre a 112 

discussão realizada dentro do CBH Santa Maria referindo que o assunto foi 113 

tratado e construída uma proposta dentro do Grupo de Trabalho do Comitê, 114 
criado para acompanhamento do Plano de Bacia, posteriormente apreciado 115 

pela CPA e plenária do Comitê, apresentando um ofício sugerindo alguns 116 
posicionamentos e questionando pontos que não foram esclarecidos pelo 117 
Governo do Estado, quando da apresentação da proposta durante o “II 118 

Seminário de Agências de Bacias”, realizado em Uruguaiana. Apresentou os 119 
pontos considerados pelo CBH. Condorelli, representante do CBH Negro pediu 120 

a palavra para falar em nome da FLORASUL, entidade a qual representa 121 
dentro do Comitê, expondo o posicionamento da categoria. Seguiram-se as 122 
apresentações por cada CBH presente, seguindo a ordem de inscrição: CBH 123 

Negro, CBH Turvo, CBH Apuaê-Inhandava, CBH Várzea. Foi decidido que a 124 
CTU irá deliberar, durante a Reunião do FGC, na parte da tarde, sobre o 125 

pedido de criação do Grupo de Trabalho exigido pela Resolução nº 006/2001, 126 
para que as propostas que estão sendo trazidas pelo Governo do 127 
Estado/BRDE e CBH’s sejam avaliadas, organizadas e apresentada a que 128 

melhor irá definir o modelo de Agência para o Estado, conforme sugerido pelo 129 
CBH Várzea. Os documentos com os posicionamentos dos CBH’s será 130 

compartilhado entre todos através da rede oficial de e-mails do FGC. Após 131 
estas deliberações a reunião foi encerrada pelo Presidente. A ata foi gravada e 132 
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posteriormente redigida a partir da síntese gerada pela Secretária Executiva do 133 
CBH Butuí e Icamaquã, Mirela Azevedo Ferreira. Luciano dos Santos Alegre - 134 

Presidente da CTU. 135 


