
Relato 03 
 

Reunião da Câmara Técnica Guaíba 
Data: 16/04/2008 
Local: sala 1108 11ª andar SEMA, 09h00min horas. 
 
Presentes: 

Kurt Neri Strack 

Daniel Schmitz 

Tânia Regina Molina Zoppas 

Ione Gutierrez 

Luiz Fernando Cybis 

Claud Goellner 

Lúcia Schmidt 

Roberto Militão Ortiz Pereira 

 

Convidados: 

Ana Elizabete Carara 

Cláudio Marques   

 
Pauta: 

1-Articulação das CT do CRH/RS. 

2-Continuidade do trabalho do GT: 

- Formação do Novo GT 

-Convite p/ participação do Pró-Guaíba  

-Convite para participação da ANA 

-Relato do Pró-Guaíba (apresentação Beti)  

-Solicitar ao CRH mandato para implementar as ações previstas do Relatório do GT    
Guaíba.    

3-Análise do texto que estabelece “critérios gerais para os procedimentos de 
enquadramento dos corpos de água no estado do Rio Grande do Sul”. 

4-Regimento Interno das CTs. (Foi aprovado na 1º reunião da CTG) 

5-Análise do texto que “Institui critérios para acesso ao Fundo de Investimentos em 
Recursos Hídricos do estado pelos municípios”. 

6-Ofício do Comitê Caí sobre “Enquadramento”. ( Foi dado conhecimento à todos ) 

7-Relato das atividades da CTG na reunião do CRH, parte da tarde. 

8-Agenda das próximas reuniões. 



07/05/2008-reunião somente do grupo Guaíba, Centro de referência do 
Lago/Instituto de Química/UFRGS, as 09h00min horas. 

 21/05/2008-reunião ordinária da CTG, na SEMA, 11 andar. 

Outros: 

Paim oficializou a saída da colega Salete (FEPAM), e informou a indicação de Ana Carara 
para representar a SEMA. 

Encaminhamentos: 

1º- Serão solicitados na reunião do CRH para análise e homologação os quatro 
enquadramentos já constituídos pelos comitês (Guaíba, Pardo, Caí, e Tramandaí) com base 
na Resolução 12/2000 do Conselho Nacional de Recursos Hídricos. 

2º- Retornar ao CRH a proposta que “Estabelece critérios gerais para os procedimentos de 
enquadramento dos corpos de água no RS”, para adequação ao regramento Federal. 

3º- Acusar recebimento do Ofício do Comitê Caí  sobre enquadramento na reunião. 

4º- Solicitar oficialmente ao CRH mandato e prazo para implantação do relatório do Grupo 
Guaíba. 

5º- Os membros da Câmara Técnica solicitaram mais tempo para analisar o texto referente 
ao acesso ao fundo de investimento de recursos hídricos pelos municípios. 

 

 


