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O relevante ato de assinatura da 

ordem de serviço para o reinicio das 

obras da Barragem de Jaguari, 

ocorreu na manhã de hoje, 22, no 

Teatro Municipal João Pessoa. 

Estiveram compondo a mesa para a 

realização de pronunciamentos e 

assinatura da ordem, o Prefeito, Luis 

Henrique Antonello, a vice-prefeita, 

ZilaseRossignollo, o Secretário 

Estadual de Obras Públicas Irrigação 

e Desenvolvimento, Eduardo Martins 

Medeiros,o Secretario Estadual do 

Planejamento Gestão e Participação Cidadã, João Motta, o Prefeito do município de São 

Gabriel, Roque Montagner e o engenheiro Auri Tartari. Autoridades, engenheiros, 

assessores, secretários, representantes do Conselho Regional de Desenvolvimento e 

convidados, prestigiaram o importante momento. Em seu discurso o Secretário Estadual 

de Obras Públicas Irrigação e Desenvolvimento, Eduardo Martins Medeiros, destacou a 

satisfação do momento principalmente para o Governo do Estado, “A partir do reinicio que 

é hoje, estaremos fiscalizando e acompanhando a obra, o que mais me deixa confortável 

e feliz, espero que isso irradie ao povo gaúcho, principalmente desta região. Com a 

construção da barragem estamos iniciando o projeto dos canais, creio que até o final do 

ano já tenhamos a licitação da obra. Quanto à barragem em sua 1º parte tem até 

dezembro para ser concluída e a 2º parte mais um ano”. O Prefeito, Luis Henrique 

Antonello, saudou a todos os presentes, e destacou o motivo de honra e orgulho da 

celebração, “Esta é uma luta de muitos anos na região, lembro quando participava das 

reuniões do Cômite de Bacia, da Associação dos Usuários, e que na época era composto 

pelo Júlio Vasconcellos e pelo Dr. Romeu Andreazza que foram os percussores dessa 



luta, conseguimos transformar aquele sonho em realidade”. Antonello também destacou 

as representações com o reinicio dos trabalhos, “Jaguari representa para nós juntamente 

com os canais, para a região, principalmente os municípios de Lavras, Rosário e São 

Gabriel, a possibilidade de irrigação de quase 20 mil hectares de imediato. Representa 

que as quase 100 bombas do Rio Santa Maria, serão apenas 2, todo puxamento de água 

para as lavouras será feito através dos canais que serão paralelamente construídos com 

a barragem, um total de 60 quilômetros de canais no 5ºDistrito de nosso municípioque é o 

maior produtor de grãos”. A assinatura realizada nesta manhã foi mais uma importante 

concretização, de um conjunto de ações na nossa Macro Região que o governo está 

retomando com pesados investimentos, juntamente com a Barragem de Taquarembó. 

Este recurso tão robusto beneficiará a região da fronteira oeste e os produtores das 

cidades de Rosário do Sul, São Grabiel, Lavras do Sul e Dom Pedrito. 

 


