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ATA 148 1 

Às nove horas do dia dois de abril de dois mil e vinte, através de videoconferência, 2 

reuniu-se em Sessão Ordinária os membros do Comitê de Gerenciamento da 3 

Bacia Hidrográfica do Alto Jacuí para discussão da seguinte ordem do dia: 1. 4 

Leitura e aprovação da Ata 147. 2. Continuidade das atividades do Secretário 5 

Executivo do Comitê; 3. Apresentação e aprovação do Plano de Trabalho do 6 

Comitê para 2020; 4. Apresentação da Proposta de Gestão Integrada da 7 

Região Hidrográfica do Guaíba (SEMA); 5. Formação da Comissão Eleitoral 8 

para o processo eleitoral 2020; 6. Captações irregulares no Rio Jacuizinho; 9 

7. Assuntos gerais. As entidades e seus representantes presentes na reunião 10 

foram: Danusa Ribeiro (ACIC / Presidente do Comitê), Paulo Roberto Cervi 11 

(Corsan / Vice-presidente do Comitê),  Mateus Alan Oliveira Cerutti (Secretário 12 

Executivo do Comitê), Newton Santo P. Frazão (SINDIÁGUA), Deisi Sebastiani 13 

Nicolao (Cotrijal), Diogo Oliveira Moreira (ULBRA), Hugo Albino Seibt Thomaz 14 

(CEEE), Fabiano Santiago Pereira (Câmara de Vereadores de Carazinho), 15 

Pierre Luz de Souza (CRVR), Saul Lopes do Amaral (Prefeitura Municipal de 16 

Fortaleza dos Valos), Vinícius Audino (Sindicato Rural de Carazinho), Eliseu 17 

Vieira de Lima (BME Energia), Marcos Tauchert (Coprel), Eunice Portela da 18 

Silva (Cotrisoja), Fábio Júnior Martins (Câmara de Vereadores de Fortaleza dos 19 

Valos), Edina Romano Fell (Secretaria de Saúde do RS), Jarbas Rodrigo 20 

Ruschel (Câmara de Vereadores de Ibirubá), Jerri Tatsch (Corsan), José Luiz 21 

Tragnago (Unicruz), Maiquel Roberto Junges (STR Não-Me-Toque), Marcos 22 

Luiz Eidt (Rotary Club de Ibirubá), Rubens Astolfi (Prefeitura Municipal de Passo 23 

Fundo). Os demais participantes foram: Tiago Brasil Loch (Secretaria de Meio 24 

Ambiente e Infraestrutura do RS), Fernando Carpes (Sindicato Rural de Cruz 25 

Alta). A presidente do Comitê Danusa Ribeiro abriu os trabalhos agradecendo a 26 

presença de todos, dando boas vindas à reunião ordinária. Passou-se então para 27 

o primeiro item da pauta. 1. Leitura e aprovação da Ata 147. Dispensada a 28 

leitura da Ata número 147, referente à I Reunião Ordinária do Comitê ocorrida no 29 

dia treze de fevereiro de dois mil e vinte. A Ata foi aprovada por unanimidade pela 30 

plenária do Comitê, sem ressalvas. Sem mais, passou-se para o segundo item da 31 

pauta. 2. Continuidade das atividades do Secretário Executivo do Comitê. A 32 

Presidente do Comitê agradeceu à empresa Cotrijal, ao Sindicato Rural de Cruz 33 

Alta e ao Sr. Newton Santo P. Frazão pela iniciativa de colaborar no pagamento 34 

dos honorários mensais do Secretário Executivo, bem como às empresas Coprel e 35 

BME Energia pelo pagamento de metade dos honorários do ano de dois mil e 36 

dezenove. Os membros do Comitê acordaram que irão verificar a possibilidade de 37 

suas empresas colaborarem na manutenção das atividades do Secretário 38 
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Executivo do Comitê, até o dia dez de abril. Para isso, o Secretário irá enviar ofício 39 

aos membros constando os valores pendentes do ano de dois mil e dezenove, 40 

bem como os valores mensais acordados para o ano de dois  mil e vinte. Também 41 

foi acordado que os representantes das prefeituras membros do Comitê irão 42 

verificar sobre a possibilidade de destinação de recursos destinados à Unidades 43 

de Conservação para manutenção das atividades do Comitê, após levantamento 44 

prévio. Também foi discutiu-se a possibilidade de se buscar recursos através do 45 

Ministério Público e Poder Judiciário, após a volta normal das atividades. Sem 46 

mais, passou-se para o terceiro item da pauta.  3. Apresentação e aprovação do 47 

Plano de Trabalho do Comitê para 2020. O Secretário Executivo apresentou aos 48 

membros o Plano de Trabalho do Comitê para o ano de dois mil e vinte, de acordo 49 

com as diretrizes da Agência Nacional de Águas (ANA) e do Departamento de 50 

Recursos Hídricos e Saneamento do RS (DRHS). Após a apresentação de cada 51 

item, o Plano de Trabalho foi aprovado por unanimidade. O Secretário Executivo 52 

reiterou sobre a necessidade de recursos para dar andamento ao Plano de 53 

Trabalho. Dentro do assunto, a Presidente do Comitê colocou sobre a 54 

necessidade de implantação das agências de águas, previstas na legislação 55 

estadual, para que o Comitê possa ter os subsídios necessários para andamento 56 

do Plano de Trabalho. Sem mais, passou-se para o próximo item da pauta. 4. 57 

Apresentação da Proposta de Gestão Integrada da Região Hidrográfica do 58 

Guaíba (SEMA);  A Presidente do Comitê apresentou aos membros as duas 59 

alternativas da proposta de gestão integrada da região hidrográfica do Guaíba. A 60 

Presidente colocou que a alternativa 1, que manteria oito dos nove comitês da 61 

região e criaria um comitê de integração, já teria sido descartada, apresentando a 62 

alternativa 2, onde os comitês atuais se tornariam sub-comitês e seria criado 63 

apenas um comitê da região hidrográfica, com integração a ser feita de acordo 64 

com o regimento do novo comitê. Os membros debateram as propostas, 65 

concluindo que a alternativa 2 não seria interessante por retirar autonomia e 66 

representatividade dos comitês, ao torná-los sub-comitês. Os membros 67 

propuseram e aprovaram que sejam mantidos os atuais comitês e que a 68 

integração da gestão da região hidrográfica seja feita pela criação de um Comitê 69 

de Integração, conforme a alternativa 1, onde a Câmara de Gestão da Região 70 

Hidrográfica do Guaíba (CGG) se tornaria um Comitê de Integração da Região 71 

Hidrográfica do Guaíba. Sem mais, passou-se para o quinto item da pauta. 5. 72 

Formação da Comissão Eleitoral para o processo eleitoral 2020. O Vice-73 

presidente do Comitê colocou que é necessário a indicação de 3 membros do 74 

comitê para compor a Comissão Eleitoral. O Secretário Executivo, o Vice-75 

presidente do Comitê e o Sr. Tiago Loch explicaram aos membros quais as 76 
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atribuições dos integrantes da Comissão Eleitoral e o funcionamento do processo 77 

eleitoral previsto para o ano de dois mil e vinte. Após a explanação, o Comitê não 78 

chegou a uma definição dos nomes para constituir-se a comissão eleitoral, pois 79 

não há a previsão de reunião da comissão para análise de documentos devido à 80 

situação de atual pandemia, tendo de ser adiado o processo. Ficou acordado que 81 

haverá a definição da comissão eleitoral na próxima reunião ordinária do Comitê. 82 

Sem mais, passou-se para o sexto item da pauta.  6. Captações irregulares no 83 

Rio Jacuizinho. A Presidente do Comitê apresentou aos membros o documento 84 

constando denúncias de captações irregulares no Rio Jacuizinho, para fins de 85 

irrigação, colocando a resposta da SEMA, de que um empreendedor do Município 86 

de Jacuizinho possui licença ambiental vencida junto à FEPAM para os três 87 

pontos de captação de água direta no Rio Jacuizinho, havendo irrigação das 88 

lavouras pela manhã e pela noite, segundo denúncias, não havendo conhecimento 89 

se o mesmo possui outorga e qual a vazão permitida para a captação, sendo 90 

então que a FEPAM, em conjunto com a PATRAM, realizarão a notificação do 91 

referido empreendedor. Após a apresentação, a Presidente do Comitê enfatizou 92 

sobre a necessidade de outorga para captação de água para irrigação. Sem mais, 93 

passou-se para o sétimo item da pauta. 7. Assuntos gerais. O Sr. Tiago Loch 94 

informou que irá verificar a possibilidade de realizar as reuniões do Grupo de 95 

Trabalho para elaboração da Etapa C do Plano de Bacia através de 96 

videoconferência, onde após a verificação da possibilidade a reunião do Grupo de 97 

Trabalho será reagendada, visando dar andamento ao Plano de Bacia durante o 98 

isolamento social. O Sr. Fabiano S. Pereira questionou sobre o envio das 99 

sugestões de alteração da lei n° 10.350/94, onde a Presidente afirmou que foram 100 

enviadas as sugestões de alteração, enfatizando a necessidade de 101 

operacionalização das agências de água no Estado. Sem ressalvas, a Presidente 102 

agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às onze horas. 103 


