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ATA 147 1 

Às nove horas do dia treze de fevereiro de dois mil e vinte, no mini auditório da 2 

Universidade de Passo Fundo Campus Carazinho, localizada na Rua Diamantino 3 

Conte Tombini, 300 - Bairro Oriental, reuniram-se em Sessão Ordinária os 4 

membros do Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Alto Jacuí para 5 

discussão da seguinte ordem do dia: 1. Leitura e aprovação da Ata 146. 2. 6 

Parecer da participação da Presidente do Comitê na 24ª Reunião Ordinária 7 

da Câmara de Gestão da Região Hidrográfica do Guaíba (CGG); 3. Parecer da 8 

participação do Vice-presidente do Comitê na Reunião Extraordinária do 9 

Fórum Gaúcho de Comitês de Bacias Hidrográficas (FGCBH); 4. Parecer da 10 

participação do Vice-presidente do Comitê na 104ª Reunião Ordinária do 11 

Conselho de Recursos Hídricos – RS (CRH); 5. Assuntos gerais. As entidades 12 

e seus representantes presentes na reunião foram: Paulo Roberto Cervi 13 

(CORSAN / Vice-presidente do COAJU), Danusa Ribeiro (ACIC / Presidente do 14 

COAJU), Mateus Alan Oliveira Cerutti (Secretário Executivo do COAJU), Jerri 15 

Tatsch (CORSAN), Pierre Luz de Souza (CRVR), Saul Lopes do Amaral 16 

(Prefeitura de Fortaleza dos Valos), Marcos Tauchert (COPREL), Hugo Albino 17 

Seibt Thomaz (CEEE), Eliseu Vieira de Lima (BME Energia S/A), Volnei 18 

Jurandir Schreiner (Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Victor Graeff), 19 

Cornelis Maria Hendrikus Souiljee (Sindicato Rural de Carazinho), Deisi 20 

Sebastiani Nicolao (Cotrijal),  Fabiano Santiago Pereira (Câmara de Vereadores 21 

de Carazinho), Jarbas Rodrigo Ruschel (Câmara de Vereadores de Ibirubá), 22 

Fábio Júnior Martins (Câmara Municipal de Fortaleza dos Valos), Flávio Pedro 23 

Z. Brum (EEPROCAR), Kurt Arns (Unicruz), Silvio Stracke Franco (SENGE-24 

RS). Os demais participantes foram: Silvio Van Vught (Sindicato Rural de Não-25 

Me-Toque). A presidente do Comitê Danusa Ribeiro abriu os trabalhos 26 

agradecendo a presença de todos, dando boas vindas à reunião ordinária. 27 

Passou-se então para o primeiro item da pauta. 1. Leitura e aprovação da Ata 28 

146. Dispensada a leitura da Ata número 146, referente à VI Reunião Ordinária do 29 

Comitê ocorrida no dezenove de dezembro de dois mil e dezenove. A Ata foi 30 

aprovada por unanimidade pela plenária do Comitê, sem ressalvas. Sem mais, 31 

passou-se para o segundo item da pauta. 2. Parecer da participação da 32 

Presidente do Comitê na 24ª Reunião Ordinária da Câmara de Gestão da 33 

Região Hidrográfica do Guaíba (CGG). A Presidente do Comitê colocou que na 34 

referida reunião, ocorrida no dia quinze de dezembro de dois mil e dezenove, às 35 

quatorze horas, houve a discussão sobre a extinção da atual Câmara de Gestão 36 

da Região Hidrográfica do Guaíba (CGG), onde se passaria a chamar Câmara de 37 

Gestão da Região Hidrográfica do Jacuí. Também informou que foi discutida a 38 
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necessidade de uma maior integração entre os comitês de bacia do Rio Grande do 39 

Sul, com a adoção de uma metodologia de trabalho em comum, citando como 40 

exemplo as discrepâncias entre os enquadramentos dos corpos hídricos do 41 

Comitê Alto Jacuí e Comitê Baixo Jacuí. A Presidente também colocou que o 42 

Governo do Estado do Rio Grande do Sul solicitou que o Comitê envie sugestões 43 

para a reforma da Lei n° 10.350/94, que institui o Sistema Estadual de Recursos 44 

Hídricos do Rio Grande do Sul. O Sr. Fabiano Santiago Pereira questionou se já 45 

há alguma proposta para alteração, a Presidente respondeu que ainda não há 46 

proposta de alteração elaborada, incluindo que se ocorrerem bons resultados na 47 

reforma da referida lei, a mesma pode ser copiada por outros estados. Por fim, a 48 

Presidente informou que a reforma nessa lei poderá alterar o número de comitês 49 

de bacias no Estado, podendo haver diminuição ou aumento no número desses. 50 

Sem mais, passou-se para terceiro item da pauta. 3. Parecer da participação do 51 

Vice-presidente do Comitê na Reunião Extraordinária do Fórum Gaúcho de 52 

Comitês de Bacias Hidrográficas (FGCBH). O Vice-presidente do Comitê 53 

colocou que na referida reunião, realizada no dia vinte e dois de janeiro de dois mil 54 

e vinte, às nove horas, foi debatida a Parceria Público-Privada (PPP) da Corsan, 55 

que terá abrangência em nove municípios da região de Porto Alegre. Informou que 56 

a tendência é que o programa se estenda para mais regiões do Rio Grande do 57 

Sul, abrangendo mais 14 municípios, além dos que já estão no programa. O Vice-58 

presidente explicou aos membros, em linhas gerais, como funciona a Parceria 59 

Público-Privada (PPP), enfatizando que a mesma pode trazer maior capacidade 60 

de investimentos no tratamento da água. Sem mais, passou-se para o quarto item 61 

da pauta. 4. Parecer da participação do Vice-presidente do Comitê na 104ª 62 

Reunião Ordinária do Conselho de Recursos Hídricos – RS (CRH). O Vice-63 

presidente do Comitê participou que na referida reunião, realizada no dia vinte e 64 

dois de janeiro de dois mil e vinte, às quatorze horas, foi solicitado a todos os 65 

comitês o envio de sugestões para a alteração da Lei n° 10.350/94, que institui o 66 

Sistema Estadual de Recursos Hídricos do Rio Grande do Sul, reforçando a 67 

solicitação feita pela Presidente do Comitê no item dois da pauta. Dentro do 68 

assunto, o Sr. Eliseu Vieira de Lima questionou o prazo para envio das sugestões 69 

de alteração da referida lei, e a Presidente respondeu que o prazo final é até o dia 70 

quatro de março de dois mil e vinte. Ficou acordado entre os membros do Comitê 71 

que serão enviadas as sugestões de alteração até o dia dois de março de dois mil 72 

e vinte, via e-mail, para o Secretário Executivo do Comitê, onde o mesmo irá 73 

realizar a compilação das sugestões e enviar em documento único para o 74 

Conselho de Recursos Hídricos do Rio Grande do Sul (CRH-RS). Sem mais, 75 

passou-se para o quinto item da pauta. 5. Assuntos gerais. A Presidente do 76 
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Comitê agradeceu ao Sr. Eliseu Vieira de Lima e ao Sr. Marcos Tauchert pelo 77 

empenho em viabilizar o pagamento dos honorários do Secretário Executivo, 78 

referentes ao ano de dois mil e dezenove. Dentro do assunto, o Sr. Fabiano 79 

Santiago Pereira questionou sobre o andamento do Termo de Parceria entre o 80 

Estado do Rio Grande do Sul e o Comitê. O Secretário respondeu que o mesmo 81 

encontra-se estagnado, visto que não houve ainda a publicação do edital por parte 82 

do Governo Estadual. Os membros discutiram sobre o financiamento das 83 

atividades do Comitê. Dentro da discussão, a Presidente do Comitê informou que 84 

o Secretário Executivo está procurando agendar uma audiência com a Promotora 85 

de Justiça da Promotoria de Justiça Especializada de Carazinho, Exma. Sra. 86 

Adriana Costa, com o objetivo de viabilizar a destinação de recursos oriundos de 87 

multas ambientais para a manutenção das atividades do Comitê, onde seria 88 

firmado um convênio entre o Comitê e a Fundação Universidade de Passo Fundo 89 

(FUPF), que faria a gestão de tais recursos. Dentro do assunto, o Sr. Paulo Cervi 90 

colocou que, na audiência com o Ministério Público, pode-se incluir na pauta a 91 

destinação dos recursos destinados pelo setor elétrico aos municípios, referentes 92 

aos royalties pagos pela utilização dos recursos hídricos, podendo-se alvitrar que 93 

parte destes recursos sejam repassados para a manutenção das atividades do 94 

Comitê. A Presidente do Comitê pediu sugestões ao colegiado sobre como 95 

aumentar a participação dos membros nas reuniões ordinárias. Sugeriu-se fazer a 96 

revisão do regimento sobre a questão das faltas, cobrando-se melhores 97 

justificativas quando da ausência de membros nas reuniões, bem como a pronta 98 

notificação da entidade suplente. O Sr. Kurt Arns colocou que o Comitê deve 99 

procurar despertar o interesse nos membros em participar, não usando apenas 100 

recursos de natureza punitiva para trazer às reuniões os membros faltantes. 101 

Sugeriu-se também a alteração da composição do Comitê, havendo apenas 102 

entidades titulares, retirando-se as suplentes. O Secretário Executivo informou que 103 

tal alteração implicaria em mudança na legislação, a começar pelo decreto de 104 

instituição do Comitê, incumbindo-se de consultar sobre a possibilidade de realizar 105 

tal alteração e informando posteriormente aos membros sobre a viabilidade da 106 

mesma. O Sr. Silvio Stracke Franco, atual representante do Sindicato dos 107 

Engenheiros do Rio Grande do Sul, apresentou-se aos membros do colegiado, 108 

colocando-se à disposição para os assuntos referentes ao Comitê. Os membros 109 

deram boas-vindas ao novo participante. Sem ressalvas, a Presidente agradeceu 110 

a presença de todos e encerrou a reunião às onze horas e trinta minutos. 111 


