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Aos quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove, no AJ Termas 1 
Hotel, área de eventos, Rua Antônio de Siqueira, 777 - CENTRO, Iraí – RS a partir 2 
das 14:00 hora, ocorreu a 19ª Reunião Ordinária da Câmara de Gestão do Uruguai. 3 

Membros Presentes: Comitê Ibicuí – Ivo Mello; Comitê Turvo-Santa Rosa-Santo 4 
Cristo – Adilson Steffen; Comitê Santa Maria – Eldo Frantz; Comitê Butuí – 5 

Icamaquã – Roger Portela Santis; Comitê Apuaê-Inhandava – Rueliton Zambom 6 

Sartori - Comitê Várzea – Simonia Gonçalves de Oliveira; Secretaria do Meio 7 
Ambiente e Infraestrutura – Elenir Dahmer Linauer. Membros ausentes: Comitê Ijuí; 8 
Comitê Passo Fundo; Comitê Quaraí; Comitê Rio Negro; Comitê Piratinim; 9 
Secretaria de Obras e Habitação; Secretaria de Segurança Pública. Demais 10 

presentes: Ivan Carlos Viana (Comitê Várzea); Sandra Mara Silveira (Comitê Ibicuí); 11 
Lisiane Rodrigues Porto (Comitê Santa Maria); Mirela Azevedo Ferreira (Comitê 12 

Butuí-Icamaquã); Gabriel Frota (Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura). O 13 
presidente Adilson Steffen deu boas vindas e passou a palavra a Presidente do 14 
Comitê de Bacia do Rio da Várzea, anfitrião do evento a qual discorreu da alegria de 15 

os comitês estarem nos limites da bacia e colocou-se a disposição. Com a palavra 16 
novamente o presidente colocou a ordem do dia para debate e discussões conforme 17 

pauta de convocação. Assunto 1. Aprovação da ata da 17ª Reunião Ordinária da 18 

CGU: O presidente colocou em discussão a Ata da reunião supra pela qual informou 19 

aos presentes que, pela ausência de quórum na décima oitava (18ª), reunião 20 
ordinária não ocorreu deliberação sobre mencionado documento. Pelos presentes foi 21 

solicitada leitura que foi executada pelo Secretário Executivo do Comitê Várzea (Ivan 22 
Carlos Viana). Após lida a ATA da Décima Sétima (17ª) reunião ordinária, foi 23 
aprovado por unanimidade dos presentes com direito a voto. Assunto 2. Relato da 24 

18ª Reunião Ordinária - sem quórum para conhecimento; Em se tratando do 25 
tema em ataque o presidente colocou em apreciação a ATA da décima oitava (18ª), 26 
reunião ordinária que pela ausência de quórum gerou algumas considerações, pelo 27 

presidente foi solicitado ao Secretário Executivo do Comitê Várzea que fizesse a 28 
leitura para os presentes. Contribuíram com argumentos o representante do Comitê 29 

Santa Maria (Eldo Frantz), ao qual ponderou que a metodologia utilizada estava 30 
totalmente aclarada no corpo textual da ATA de reunião supra (linhas 11-15), 31 

motivos que, ali explicito de modo cristalino a forma utilizada para realização do 32 
registro da reunião visto que a mesma embora sem quórum obedecesse ao que 33 
prevê a legislação incidente sobre o tema (ATA de reuniões). Elucidada as dúvidas 34 

pelo colegiado da câmara de gestão, o hora documento, designado como Relato da 35 
18ª Reunião Ordinária – sem quórum, passou a designar-se como ATA da 36 

Décima Oitava Reunião Ordinária da Câmara de Gestão do Uruguai, conforme 37 
posto em votação pelo presidente e aprovado por unanimidade dos presentes. 38 
Assunto 3. Eleição do Presidente e Vice-Presidente - Gestão 2019/2021; Inicio 39 
de registro aqui denominado como primeiro áudio da reunião, com tempo total de 40 
uma hora quarenta minutos e quarenta e sete segundos (01h40’47”), com a palavra 41 
o presidente anunciou a necessidade de haver o processo eleitoral da câmara 42 

momento em que se colocou que em se tratando do presente quórum na reunião 43 
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não haver-se-á possibilidade de ocorrer competição entre partes, momento em que 44 
se considera a formatação de uma determinada chapa de eleição que dever-se-á 45 
receber toda tipologia de apoio dos presentes. O presidente com a palavra 46 

mencionou que no primeiro ano dele a frente da CGU foram mais dinâmicas a 47 
desenvoltura das atividades, no entanto, no segundo ano pela ausência de aporte 48 

financeiro por parte do Estado ao Comitê Turvo-Santa Rosa-Santo Cristo não foi 49 

possível maior envolvimento dos mesmos frente a CGU. Neste momento o 50 
Secretário Executivo do Comitê Várzea (Ivan Carlos Viana), solicitou um aparte a 51 
fala do presidente pelo que foi atendido. Mencionou o Secretário Executivo do 52 
Comitê Várzea (Ivan Carlos Viana) que embora tenha sido tema vencido o mesmo 53 

gostaria de frisar algumas considerações em relação ao agora documento 54 
denominado de ATA da Décima Oitava Reunião Ordinária da Câmara de Gestão 55 

do Uruguai, situação que, como representante designado pela gestão do Comitê 56 
Várzea naquela ocasião, foi colocado à disposição frente aos presentes naquele 57 
momento e que foi devidamente registrado no documento o almejo do Comitê 58 

Várzea se voltar à estruturação interna motivo de ter solicitado o afastamento de 59 
todas as representações dos Comitês de Bacias que até então havia fazendo 60 

conforme linhas 50-56; linhas 70-75; linhas 80-88 e linhas 90-94, pelo exposto mais 61 

uma vez colocou-se a disposição às vagas de representação do Comitê Várzea aos 62 

demais comitês. Depois de aclarada a situação os presentes solicitaram mais uma 63 
vez também a permanência do Comitê Várzea, com ênfase sinalizada pelo Comitê 64 

Santa Maria (Eldo Frantz), que insiste no pedido de que o Várzea se mantenha 65 
como esta, visto que, no momento sente-se o sistema fragilizado e que se torna 66 
importante a permanência das representação como está sinalizou também que a 67 

CGU é teoricamente a mais importante do estado visto a abrangência em território, 68 
inclusive no passado incumbida de auxiliar na formação do Comitê Federal do 69 
Uruguai que embora não se tenha conseguido até o momento não diminui a 70 

importância da câmara. Com a palavra o Comitê Turvo-Santa Rosa-Santo Cristo 71 
(Adilson Steffen) informa ser importante esta atual representação visto que estamos 72 

no atual formato com um representante das porções baixa do Uruguai, um do médio 73 
alto Uruguai e um do alto Uruguai. Com a palavra Comitê Ibicuí (Ivo Mello), informa 74 

que no momento o comitê tem dificuldade de acompanhar o sistema, no entanto, 75 
sente-se bem representado entende que o Comitê Várzea dentro de suas 76 
possibilidades dever-se-ia permanecer até o momento em que novos membros 77 

possam também participar. Com a palavra novamente o Secretário Executivo do 78 
Comitê Várzea (Ivan Carlos Viana), informa que dever-se-á seguir na representação 79 

mas que, a CGU deve trabalhar em momento vindouro a substituição visto o comitê 80 
encontrar-se no momento com foco principal na elaboração de documentação 81 
interna (Plano de Bacia). Novamente com a palavra o Comitê Turvo-Santa Rosa-82 
Santo Cristo (Adilson Steffen), cita exemplo do Comitê Piratinim que com ausência 83 
de custeio praticamente se desestruturou lembra que em momento pretérito 84 
aconteceu à mesma situação com o Comitê Várzea e foi importante na ocasião e 85 

reunião dos esforços dos demais comitês para a reestruturação do mesmo. Com a 86 
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palavra o Comitê Butuí – Icamaquã (Roger Portela Santis), informa que acompanha 87 
o Comitê Piratinim e que estão tentando de todas as formas ajustar a continuidade 88 
do comitê e que em princípio em janeiro do próximo ano haver-se-á eleições com 89 

intuito de promover novas energias no comitê. Com a palavra a Secretaria do Meio 90 
Ambiente e Infraestrutura (Elenir Dahmer Linauer), contribui que também 91 

acompanha as reuniões naquele comitê e que sente necessidade de haver 92 

avaliação para que ocorra este apoio a nova gestão daquele comitê. O senhor Eldo 93 
Frantz (Comitê Santa Maria), com a palavra, frisa novamente a necessária 94 
permanência do Comitê Várzea nos assentos de representação e informa que o 95 
comitê é o mais antigo da região do Uruguai e que não é motivo de grande orgulho 96 

visto o status que se encontra o atual sistema. Também lembra que o comitê se 97 
renovou em mais de 95% dos membros nos últimos anos e que, embora a gestão se 98 

revessa, entende que os membros optam por motivos que desconhece e que pode 99 
ser por segurança, confiança etc..., lembra também que embora toda esta 100 
caminhada percorrida, busca de certa forma harmonizar as falas quando em grupo, 101 

acha inadmissível a utilização de ferramentas de comunicação social (Whatapps), 102 
criada para melhor interação do Fórum Gaúcho de Comitês de Bacias Hidrográficas 103 

– FGCBH ser utilizada da forma que se encontra, cita a exemplo representante de 104 

comitê de bacia dando “pitaco” em comitês alheio a sua gestão e inclusive utilizando 105 

o espaço para disseminar informações que não são os objetivos do grupo entende 106 
uma total falta de responsabilidade e despreparo no entendimento do que é, e para 107 

que, serve um comitê de bacia. Finalizado o debate retornado ao assunto anterior 108 
passou-se a continuidade do Assunto 3. Eleição do Presidente e Vice-Presidente 109 
- Gestão 2019/2021, onde Comitê Turvo-Santa Rosa-Santo Cristo (Adilson Steffen), 110 

atual presidente da CGU agradeceu a confiança de todos no momento em que fora 111 
eleito a tempo atrás onde não estava presente na reunião e que recebeu a ligação 112 
do Comitê Santa Maria (Eldo Frantz), convidando-o a ser presidente ao qual aceitou 113 

na ocasião, informa que o comitê encontra-se numa fase delicada em virtude da 114 
ausência de recursos por consequência não esta assistido por secretaria executiva, 115 

permanece com os documentos e sede na UNIJUÍ, mas sem a presença física da 116 
secretária informa que não apresenta condições de continuar a frente da CGU e que 117 

conduzira a eleição da nova diretoria de forma neutra. Com a palavra o Comitê Ibicuí 118 
(Ivo Mello), indaga ao Comitê Apuaê-Inhandava momento em que informa que os 119 
mesmos encontravam-se meio que afastados dos grupos de comitês. Com a palavra 120 

o Comitê Apuaê-Inhandava (Rueliton Zambom Sartori), informa que com a escassez 121 
de recursos o foco principal do comitê estava na elaboração do Plano de Bacia e 122 

que, com extremo esforço foi conseguido agradeceu aos representantes do 123 
Conselho de Recursos Hídricos - CRH pela aprovação do Plano na plenária. 124 
Informou que depois de concluso o plano foi solicitado pela conveniada que 125 
houvesse uma nova eleição da gestão para justamente ocorrer uma renovação de 126 
membros no comitê. O colegiado do comitê entendeu pertinente e executou o 127 
processo de eleição da nova diretoria a qual nesta data se faz presente e que a 128 

mesma far-se-á presente sempre que possível nas reuniões do FGCBH. Lembrou 129 
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mais uma vez da dificuldade ocorrida por realização do Plano de Bacia muitas vezes 130 
ocorrendo embates pessoais e este foi o principal motivo de o comitê buscar 131 
internalizar o que vinha ocorrendo. Neste momento o Comitê Ibicuí (Ivo Mello), 132 

insistiu para que o presidente do Comitê Apuaê-Inhandava, aclarasse o momento 133 
vivido justamente pelos órgãos de gestão DRH e FEPAM não terem concordado 134 

com o Plano de Bacia e que se noticiou justamente este embate momento em que o 135 

Comitê Apuaê-Inhandava (Rueliton Zambom Sartori), informou que realmente 136 
ocorreu este fato, mas que, foi ajustado durante os trâmites de aprovação e ao final 137 
tudo se resolveu. Mais uma vez com a palavra o Comitê Ibicuí (Ivo Mello), cita como 138 
exemplo esta questão do Comitê Apuaê-Inhandava visto que a decisão politica 139 

tomada pelo colegiado não foi aceita pela área técnica dos órgãos de gestão DRH e 140 
FEPAM e que isto ocasiona em tantos outros comitês situações similares e que ao 141 

final se torna prejudicial a gestão das águas. Para finalizar a questão o Comitê 142 
Apuaê-Inhandava (Rueliton Zambom Sartori), insiste que esta tudo resolvido e que, 143 
de agora em diante buscar-se-á implantar em definitivo as ações previstas no Plano 144 

de Bacia. O Secretário Executivo do Comitê Várzea (Ivan Carlos Viana), aproveita o 145 
momento e com a palavra justamente informa que o comitê tem intenção de angariar 146 

com forças próprias dentro do possível, para elaborar seu Plano de Bacia e que 147 

exemplos como o ocorrido no Comitê Apuaê-Inhandava servem justamente para 148 

aprimorar o processo. Com a palavra a Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura 149 
(Elenir Dahmer Linauer), coloca que é importante o registro destas ações e que se 150 

mantenha na forma de pauta permanente para justamente ocasionar aprendizado 151 
visto que a história deve ser sempre lembrada para que as situações que venha a 152 
surgir seja de melhor e mais fácil resolutividade. Para agregar o debate o Comitê 153 

Santa Maria (Eldo Frantz), informa que para ser membro de comitê não se exige 154 
qualquer tipo de formação, pois ali estão presentes, os representantes do povo 155 
então as decisões são sim politicas e não técnicas, e que, os técnicos tem de se 156 

ajustar justamente aos anseios da sociedade. Informa também que em reunião com 157 
o Diretor Paulo Paim indagou da extrema necessidade da Secretaria do Meio 158 

Ambiente e Infraestrutura participar na CGU justamente pela abrangência da mesma 159 
pelo que foi acompanhado na opinião pelo diretor informa também que foi 160 

extremamente frisado que as reuniões sejam feitas nos limites geográficos da 161 
região. A Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Elenir Dahmer Linauer), 162 
informa que a divisão de participação esta condicionada a abrangência dos Balcões 163 

de Atendimento da FEPAM. Informa que a atual gestão fornece total apoio a 164 
participação dos representantes nas reuniões dos comitês de bacia para justamente 165 

coletar as demandas. Com a palavra o Comitê Turvo-Santa Rosa-Santo Cristo 166 
(Adilson Steffen), faz registro da importância que a Secretaria do Meio Ambiente e 167 
Infraestrutura (Elenir Dahmer Linauer), tem na participação nos eventos do comitê e 168 
que sempre que ocorreu a parceria ocorreu significativa resposta, sinaliza que 169 
entendeu que seria importante a entidade se fazer parte da futura gestão da CGU. 170 
Com a palavra a Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Elenir Dahmer 171 

Linauer), informa que recebe as considerações com alegria, mas que, receia não ter 172 
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condições plenas de atendimento as demandas. O Secretário Executivo do Comitê 173 
Várzea (Ivan Carlos Viana), também coloca que seria de importância a participação 174 
da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura na gestão da CGU, lembra que 175 

embora se estabelece um compromisso são poucas as reuniões e que na atualidade 176 
com os meios de comunicação se é possível haver um ganho significativo esta 177 

participação. Também sinalizou que na atual reunião estão ausentes além dos 178 

comitês já nominados ênfase a Secretaria de Obras e Habitação e Secretaria de 179 
Segurança Pública visto que é o estado se fazendo ausente por isto entende ser 180 
importante esta necessidade de comprometimento para que em momentos 181 
vindouros se agregue maior participação. Após as considerações o grupo indicou 182 

para que a Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Elenir Dahmer Linauer) 183 
assuma a presidência e o Comitê Apuaê-Inhandava (Rueliton Zambom Sartori), 184 

assuma a vice-presidência. Tendo em vista, a necessidade de consulta por parte da 185 
representante da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Elenir Dahmer 186 
Linauer), aos seus superiores hierárquicos e, pelo fato de ter transcorrido uma hora 187 

doze minutos e quarenta e um segundos (01h12’41”) do primeiro áudio da reunião, 188 
decidiu-se por realizar um breve intervalo para após ser realizado o procedimento 189 

eleitoral registra-se que o Secretário Executivo do Comitê Várzea (Ivan Carlos 190 

Viana) esqueceu de parar a gravação motivo de que a composição final do áudio até 191 

o tempo de uma hora quarenta minutos e quarenta e sete segundos (01h40’47”) não 192 
são registros da reunião. Após realização do intervalo retornou-se a reunião 193 

momento em que se iniciou novo momento de gravação aqui designado como 194 
segundo áudio da reunião com tempo total de zero hora quarenta minutos e onze 195 
segundos (00h40’11”). Se colocou em discussão novamente a eleição da CGU 196 

momento em que o Comitê Santa Maria (Eldo Frantz), faz elogio ao senhor Gabriel 197 
Frota que em muitos momentos tem se empenhado de forma extraordinária na 198 
elaboração nos documentos de apoio, também informa que é importante à 199 

localização adequada das reuniões para que se possa sempre haver quórum para 200 
as reuniões. Embora o assunto não estivesse relacionado na pauta com a palavra o 201 

Comitê Ibicuí (Ivo Mello), coloca que foi definido em momento pretérito as questões 202 
dos usos de recursos do PROCOMITÊS para se fazer educação ambiental e que na 203 

ocasião esta CGU decidiu por fazer um programa único de educação para atender 204 
os onze comitês e que esta pauta não avança. Corroborou com as palavras o 205 
Comitê Santa Maria (Eldo Frantz), que enfatiza a extrema necessidade de os 206 

comitês se auxiliarem de forma harmoniosa e respeitosa no entanto frisa que ao 207 
invés disto, ocorre ao contrario visto que os comitês se digladiam e muitas vezes 208 

inclusive se desrespeitando. Informou que em todas as representações que o comitê 209 
faz envia em todos os momentos as informações e documentos debatidos nas 210 
reuniões e que muito pouca vezes recebe retorno e quando recebem quase todas as 211 
vezes são das mesmas pessoas mas que entende ser uma prática e que de 212 
qualquer forma vai continuar com a mesma sistemática. O Secretário Executivo do 213 
Comitê Várzea (Ivan Carlos Viana) com a palavra informou que na ocasião em que 214 

foi presidente da CGU a época CTU havia executado um resgate de vasta 215 
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documentação da câmara, documentos estes que foram digitalizados e impressos, 216 
após a saída do mesmo da presidência foi encaminhado para a Secretária Executiva 217 
do CRH para dar encaminhamento a nova gestão no caso a época o Senhor 218 

Luciano Alegre que representava o Comitê Butuí – Icamaquã, ressalta que ainda 219 
possui a pasta digitalizada realizada sob sua gestão. Após discorrido sobre os temas 220 

variados e voltou-se a pauta da reunião após a chegada da orientação da 221 

representante da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Elenir Dahmer 222 
Linauer), que indicou não haver óbice pela secretaria de assumir a presidência da 223 
CGU. Neste momento o presidente colocou em votação a proposta da nova gestão 224 
da CGU que foi aprovada por unanimidade composta pela Secretaria do Meio 225 

Ambiente e Infraestrutura (Elenir Dahmer Linauer), como presidente e o Comitê 226 
Apuaê-Inhandava (Rueliton Zambom Sartori), como Vice presidente. Com a palavra 227 

a Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Elenir Dahmer Linauer), se colocou 228 
então a disposição mas salientou da necessidade de receber auxilio, momento em 229 
que pelos presentes foi solicitado ao Secretário Executivo do Comitê Várzea (Ivan 230 

Carlos Viana), para exercer tal atividade com a concordância da presidente do 231 
Comitê Várzea (Simonia Gonçalves de Oliveira) ficou então definido desta forma a 232 

diretoria da Câmara de Gestão do Uruguai – CGU. Assunto 4. Avaliação do 233 

trabalho das Câmaras Técnicas do CRH e do CONSEMA: Com a palavra o 234 

Comitê Santa Maria (Eldo Frantz), fez relato de todas as representações da qual o 235 
comitê é responsável lembrou com ênfase que todos os assunto estão disponíveis 236 

nas mensagens eletrônicas que ele próprio envia com as informações. Em breve 237 
relato informou que o assunto “Cobrança” esta parado na CTPRH e que foi 238 
assumida nova gestão. Quanto a CTIJ esta em pauta com pedido de vista da 239 

Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura em três reuniões atrás o assunto 240 
Alteração do Decreto nº 37.034 e dos Regimentos dos Comitês que devido a 241 
demanda em que a Patrícia esta envolvida nos ajustes dos convênios dos comitês 242 

não foi possível ainda sanar este tema em ataque. A outra demanda que esta em 243 
pauta na CTIJ trata-se de uma demanda oriundo do Comitê Sinos que trata das 244 

Resoluções 219 e 230 que trata dos processos eleitorais, informa que o Gabriel 245 
Frota esta elaborando uma copilação de informações para dirimir o pleito salienta 246 

que foi criado Grupo de Trabalho e que este ainda não foi reunido. Quanto aos 247 
trabalhos da CTFRH informa que ocorreu uma readequação de recursos que não 248 
foram utilizados pela Secretaria de Agricultura. Quanto as demais participações 249 

informa que a CTAS e CTASP não esta funcionando embora se tenha vasta 250 
demanda a ser cumprida citou como exemplo a questão da Segurança de Barragem 251 

assunto na pauta da CTASP. Com a palavra o Secretário Executivo do Comitê 252 
Várzea (Ivan Carlos Viana), executou abertura da Planilha de Representação dos 253 
comitês nas instâncias colegiadas pelo que foi realizado leitura aos presentes. 254 
Informou que a participação/informações do Comitê Várzea corrobora com as do 255 
Comitê Santa Maria e que acrescenta a participação do comitê na 256 
CTBio/CONSEMA, momento em que informa já ter executado relato de participação 257 

nas reuniões anteriores e reafirma a necessidade de haver leitura pelos comitês das 258 
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mensagem eletrônicas enviada. Também enfatiza a extrema necessidade de se 259 
utilizar adequadamente os meios de comunicação disponíveis se evitando assuntos 260 
pessoais para que não ocorra desinteresse dos participantes visualizarem as 261 

mensagens, informa que mensagens politicas, religiosas, comerciais, tchauzinhos 262 
etc... só fazem prejudicar a dinâmica de utilização da ferramentas de comunicação 263 

disponíveis e lembra que cada um deve fazer uma análise quanto ao assunto que 264 

vai inserir no ambiente disponibilizado se o mesmo é de interesse de todas as 265 
categorias que fazem parte dos comitês de bacia, se não for a pessoa deve ter no 266 
mínimo bom senso. Assunto 5. Avaliação do ano de 2019: Com a palavra o 267 
Comitê Turvo-Santa Rosa-Santo Cristo (Adilson Steffen), coloca em apreciação a 268 

pauta pelo que foi entendido pela unanimidade que o assunto já estava vencido 269 
através das informações justapostas nas linhas pretéritas deste documento. 270 

Assunto 6. Planejamento 2020: Com a palavra o Comitê Várzea (Simonia 271 
Gonçalves de Oliveira), sugere que as reuniões da CGU se limitem a quatro 272 
momentos pré-definidos (de três em três meses), dentro dos limites da região e que 273 

em caso de maiores necessidades se convoque de forma extraordinária para 274 
encontros. Com a palavra o Comitê Santa Maria (Eldo Frantz), sugere que com a 275 

interiorização das reuniões do FGCBH seja mantido em dia anterior as reuniões da 276 

CGU desde que as mesmas sejam de preferência estabelecidas nos limites da 277 

região do Uruguai. O Comitê Ibicuí (Ivo Mello), com a palavra informa que o mais 278 
importante que o calendário de reuniões e definir o tipo de pauta a ser inserida 279 

seguidamente nas reuniões da CGU. Decidiu-se pelos presentes adotar como datas 280 
de reuniões ordinárias os meses de março, junho e setembro de dois mil e vinte 281 
como agenda pré-definida restando definir o dia e que após isto se coloque como 282 

preferencial nas agendas dos presidentes dos comitês da CGU para participação e 283 
que dever-se-á prever uma reunião extraordinária. Após transcorrido trinta e cinco 284 
minutos e quarenta segundos (35’40’), do segundo áudio iniciou forte temporal e por 285 

consequência o volume de barulho tornou-se impossível de haver continuidade da 286 
reunião no local, pelo que, foi deslocado o grupo a outra sala de reuniões para se 287 

dar continuidade a continuidade do áudio trata-se de sons inaudíveis dos membros 288 
da CGU e oriundos do deslocamento do grupo. Terceiro áudio com tempo total de 289 

uma hora dez minutos e cinquenta e um segundos (01h10’51”), com a palavra a 290 
Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Elenir Dahmer Linauer), agora eleita 291 
presidente da CGU realizou alguns apontamentos que anotou e fez considerações 292 

lembro que boa vontade se tem, trabalhar se trabalha e se esta a serviço do Estado, 293 
conta com a participação e auxilio dos presentes para que seja atendido aos 294 

objetivos que se propões esta câmara de gestão. Com a palavra o Comitê Ibicuí (Ivo 295 
Mello), sinaliza que gostaria de propor que os comitês somente passassem 296 
informações ao sistema caso houvesse a contrapartida na forma dos repasse dever 297 
do Estado, lembrou que a dois anos atrás sem precisar data formou-se uma agenda 298 
que os recursos da ANA seria destinados a integração dos comitês da Região 299 
Hidrográfica do Uruguai e em troca desta destinação os comitês forneceria as 300 

informações que a agência quer. Lembrou que até o momento do que foi acordado 301 
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somente os comitês cumpriram suas tarefas e a própria agência repassando o 302 
recurso ao Estado e este ainda não destinou aos comitês. Com a palavra o Comitê 303 
Turvo-Santa Rosa-Santo Cristo (Adilson Steffen), citou que esteve em reunião onde 304 

se encontravam representantes do Ministério Público Estadual onde os mesmos 305 
informaram que formou-se grupos de trabalho dentro do MPE dividido por região 306 

hidrográfica e que os mesmos tem intenção de provocar o Ministério Público Federal 307 

para que o mesmo instigue os gestores a criação do Comitê Federal do Uruguai. 308 
Após discussões e contribuições dos presentes se entendeu que uma das agendas 309 
para o ano de dois mil e vinte tem de estar pautada a gestão conjunta da Região 310 
Hidrográfica do Uruguai. Com a palavra o Secretário Executivo do Comitê Várzea 311 

(Ivan Carlos Viana), explicou aos presentes que o PROCOMITÊS tem em seu 312 
escopo documental toda a gama de responsabilidades, metas e objetivos e que 313 

recomenda aos presentes executarem uma leitura acurada visto que devido ao 314 
escasso tempo para alimentação do sistema quando disponível pela agência muitas 315 
informações passam despercebidas e com isto o Estado perde pontos, citou como 316 

exemplo o Comitê Várzea que perdeu muitos pontos e que possuía mencionados 317 
documentos. Registra como louvável a capacitação prevista para o dia seguinte visto 318 

que se de pose destas informações no ano anterior não teríamos sido mal avaliados. 319 

Com a palavra o Comitê Santa Maria (Eldo Frantz), corrobora com as palavras do 320 

Comitê Várzea e acrescenta que não devemos nos rebelar contra o sistema visto 321 
que as informações dos comitês são públicas e que a junção de informações na 322 

homepage da ANA vem a fortalecer a busca de dados por parte da população visto 323 
que tudo se encontrar em um único sítio na WEB. Novamente com a palavra o 324 
Secretário Executivo do Comitê Várzea (Ivan Carlos Viana), voltou a frisar da 325 

necessidade de que cada comitê reveja ao que se propôs a fazer e discuta se 326 
necessário com as instâncias adequadas e em não havendo êxito que se retorne a 327 
esta câmara na forma de assunto único a ser discutido visto a importância lembrou a 328 

exemplo que no escopo que foi assinado para o ano de dois mil e dezoito (2018) o 329 
Comitê Várzea se propôs a elaborar um Termo de Referência e foi penalizado por 330 

não ter Plano de Bacia no entanto destaca que o compromisso de metas do comitê 331 
era ter este documento finalizado somente em dois mil e vinte (2020). Com a palavra 332 

Lenilson Maroso (nota: não assinou lista de presença), ex membro do Comitê 333 
Apuaê-Inhandava e atualmente nesta reunião acompanhando o vice presidente 334 
(Rueliton Zambom Sartori), sinaliza que embora afastado das atividades de grupo 335 

dos comitês o colegiado entendeu adequado e foi assinado o convênio junto com os 336 
demais, no entanto lembra que o comitê não tem secretaria executiva em 337 

funcionamento por isto preenchimento de qualquer informações não tem como ser 338 
executada no entanto lembrou que todas as informações relacionadas ao Comitê 339 
Apuaê-Inhandava estão disponíveis no DRH, diante disto qualquer informação que 340 
deva ser inserida em qualquer circunstância deve ser realizada por quem de direito 341 
deveria dar o suporte necessário no caso o Estado através do DRH. Entende que 342 
esta é a maneira de tensionar aos responsáveis pela alimentação das informações 343 

visto que acredita que a condição primordial para funcionamento esta diretamente 344 
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ligada a manutenção e operação dos comitês. Com a palavra o senhor Gabriel Frota 345 
(Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura), informa que fez o que pode dentro 346 
do curto espaço que teve para alimentar o sistema da ANA e que embora contra as 347 

expectativas negativas conseguiu superar a contento a inserção de informações. 348 
Lembrou também do período de transição de governo que dificultou em grau 349 

excessivo a definição de quem deveria inserir as informações. Entende que para o 350 

próximo ano dever-se-á ocorrer ações para que se consiga atender o escopo de 351 
informações necessárias em tempo hábil. Ainda lembra que tem um valor 352 
substancial disponível em relação ao PROCOMITÊS e que esta na conta estagnado 353 
aguardando liberação. Indagado pelo Comitê Ibicuí (Ivo Mello), sobre o que se tinha 354 

decido pela formação de um Plano de Comunicação Único para a Região do 355 
Uruguai, no entanto o senhor Gabriel informa que é uma das metas a formatação de 356 

um Plano de Comunicação Individual por comitê.  A Secretária Executiva do Comitê 357 
Butuí-Icamaquã (Mirela Azevedo Ferreira), com a palavra informa que em se 358 
tratando de comunicação que é sua área de formação acredita que não poder-se-á 359 

ocorrer um Plano de Comunicação conjunto visto as peculiaridades de cada Bacia 360 
Hidrográfica pelo que foi acompanhada na opinião pela Secretária Executiva do 361 

Comitê Santa Maria (Lisiane Rodrigues Porto). Citou também que buscou 362 

informações junto ao Comitê Vacacaí-Vacacaí Mirim e adaptou o mesmo a situação 363 

do Comitê Butuí-Icamaquã, após citada às considerações se colocou a disposição 364 
para auxiliar aos demais comitês na elaboração de seus respectivos Planos de 365 

Comunicação. Com a palavra o Comitê Santa Maria (Eldo Frantz), informa que não 366 
se trata de individualidades, se trata sim de que, foi assumido um compromisso e 367 
que o tema em ataque tem de ser devidamente abordado, lembrou que os comitês 368 

assinaram este compromisso então o colegiado que acredita que deva sair do termo 369 
assumido é livre para romper o acordo visto que não era obrigado aos comitês 370 
assumirem este compromisso e que sim, foi uma decisão do antigo diretor que os 371 

vinte e cinco (25) comitês assinassem. Sinalizou que não adianta os comitês se 372 
rebelarem contra o sistema visto que quem leu o que assinou sabe exatamente o 373 

que assinou e se propôs então é função dos que tem secretaria executiva em 374 
operação realizar o que se assumiu. Frisou mais uma vez a importância de se dar 375 

valor aos meios de comunicação disponíveis de forma gratuita e que são por vezes 376 
mau utilizados por mensagens ridículas cheias de intenções exclusas e que por 377 
vezes desconstroem tudo de bom que é feito visto que por vezes se perde tempo 378 

com intrigas fúteis ao invés de se gastar energias com elementos que agregue 379 
melhorias contínuas aos comitês. Com a palavra a Secretaria do Meio Ambiente e 380 

Infraestrutura (Elenir Dahmer Linauer), solicitou ao senhor Gabriel Frota (Secretaria 381 
do Meio Ambiente e Infraestrutura), qual ser-se-á o prazo para inserção das 382 
informações pelo que foi respondido que a certificação das metas do PROCOMITÊS 383 
será entre os meses de janeiro e março de dois mil e vinte (2020). Perguntado sobre 384 
o que será necessário informou aos presentes que na manhã seguinte no processo 385 
de capacitação será apresentado os formulários pertinentes às informações 386 

necessárias. Ainda com a palavra a Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura 387 
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(Elenir Dahmer Linauer), indagou aos presentes membros com direito a voto da 388 
CGU se todos entendem que far-se-ão o preenchimento das informações iniciou 389 
uma discussão sobre o tema pelo que foi solicitada a palavra. O Secretário 390 

Executivo do Comitê Várzea (Ivan Carlos Viana), mencionou mais uma vez através 391 
de uma autocritica que faltou um pouco de leitura por partes dos comitês sobre o 392 

compromisso que se assinou visto que dentro do escopo documental esta bem claro 393 

as responsabilidades de cada ente envolvido lembrou que a parcelas eram definidas 394 
por comitês de bacia e que se limitava a quinhentos mil reais (R$ 500.000,00) por 395 
Estado então a participação do Rio Grande do Sul se dá em percentual de 396 
envolvimento e que é livre a assunção do compromisso sendo que na época foi 397 

opção do Diretor Fernando que os vinte e cinco (25) comitês aderissem, mas que 398 
conforme informações coletadas e reafirmadas pelo Comitê Santa Maria (Eldo 399 

Frantz), é livre a retirada de qualquer comitê se entender que algum dos participes 400 
estão cometendo inadimplência de cláusulas. Sugeriu que fosse documentado um 401 
pedido de informações de maneira tranquila e formal para que não se fique no 402 

achismo. Com a palavra o Comitê Ibicuí (Ivo Mello), informa que não esta 403 
questionando a decisão de cada comitê e sim colocando a posição do comitê do 404 

qual faz parte lembra que o equilíbrio fiscal do estado esta longe de ser alcançado e 405 

não visualiza um horizonte próximo para resolutividade desta questão. Lembra o 406 

Secretário Executivo do Comitê Várzea (Ivan Carlos Viana), que o valor que este 407 
depositado e em rendimento, refere-se ao uso com o propósito de fortalecimento dos 408 

comitês de bacia e que este recurso somente poderá ser utilizado para este fim 409 
então em se não utilizado tende ao Estado ter de devolver para a União. Com a 410 
palavra a Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Elenir Dahmer Linauer), 411 

informou ter uma dúvida visto que a mesma representa a própria entidade que 412 
dever-se-á receber o ofício a ser encaminhado pela CGU. Com a palavra o Comitê 413 
Turvo-Santa Rosa-Santo Cristo (Adilson Steffen), informou que no momento a 414 

entidade representa a CGU e que não visualiza dificuldade visto que ofício é 415 
documento que entra, e que, sai de entidades. Citou como exemplo que quando 416 

como presidente da CGU assinou ofício destinado a CORSAN e na ocasião 417 
representava a entidade no comitê. Como encaminhamento decidiu-se que na 418 

reunião do FGCBH vai se colocar que a CGU tem como agenda primordial para dois 419 
mil e vinte (2020) a formatação de documentos solicitando o “Estado da Arte” do 420 
convênio relacionado ao PROCOMITÊS. Assunto 7. Assuntos gerais: Com a 421 

palavra a Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Elenir Dahmer Linauer), fez 422 
uma recapitulação das anotações realizadas passando pelo calendário de reuniões 423 

definidos conforme mencionado nas linhas pretéritas. Continuando com a palavra 424 
mencionou se valeria a pena as reuniões da CGU estar relacionada às reuniões do 425 
FGCBH, decidiu-se pela priorização das reuniões nos limites da região hidrográfica. 426 
Com relação às questões relacionadas à formatação da ATA de reuniões pelo que 427 
foi informada que na reunião de Santana do Livramento ocorrida no dia dezessete 428 
de agosto de 2016 foi decidido pelo colegiado da câmara da realização de ATAS em 429 

meio eletrônico, perguntado ao colegiado se esta a contento dos membros esta 430 
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dinâmica pelo que foi aprovado pela unanimidade. Frisou-se o auxilio do Secretário 431 
Executivo do Comitê Várzea (Ivan Carlos Viana), na elaboração de atas de reuniões. 432 
Nada mais a tratar Elenir Dahmer Linauer (Secretaria do Meio Ambiente e 433 

Infraestrutura), na condição de presidente eleita da Câmara de Gestão do Uruguai – 434 
CGU, encerrou a presente reunião com duração total de áudio de três horas trinta e 435 

dois minutos e dezenove segundos (03h32’19”). Nota: a presente ATA de reunião 436 

será vistada em todas as páginas e assinada no final por este secretário e 437 
presidentes também será assinada por todos os integrantes presentes nesta reunião 438 
a Lista de Presença, parte integrante e indivisível desta ata. 439 
COORDENAÇÃO E SECRETARIADO: 440 

Presidente que saí: ADILSON STEFFEN 441 
Presidente eleita: ELENIR DAHMER LINAUER 442 

Secretário na presente reunião: IVAN CARLOS VIANA 443 


