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 5 
No dia dezesseis de julho de dois mil e oito, realizou-se a sexta reunião ordinária da 6 
Câmara Técnica do Guaíba – CTG, na sala 1109, décimo primeiro andar, da Secretaria 7 
Estadual do Meio Ambiente - SEMA, rua Carlos Chagas, 55, Porto Alegre-RS.  8 
Compareceram os seguintes membros: Daniel Schmitz, presidente do Comitê Taquari-9 
Antas; Claud Gollnes, presidente do ComitêAlto Jacuí,  Sérgio Antonio Martini, presidente 10 
do Comitê Vacacaí Mirim; Maurício Colombo, presidente do Comitê Gravataí; Lúcia 11 
Müller Schmidt, presidente do Comitê Pardo; Kurt Strack, vice-presidente do Comitê do 12 
Baixo Jacuí; Luiz Fernando Cybis, presidente do Comitê Lago Guaíba; Paulo Paim, 13 
secretário Executivo do CRH/RS e Sra. Ana Carara representante do Programa Pró Guaíba. 14 
O presidente Luiz F. Cybis iniciou a reunião as 09h30min, cumprimentou a todos e propôs 15 
inversão da pauta. Os membros da CTG concordaram, iniciando com o ITEM 1 - 16 
Regimento Interno das Câmaras Técnicas. Paim informou que o assunto encontra-se na 17 
Câmara Técnica de Assuntos Institucionais e Jurídicos para apreciação e análise e que até o 18 

momento não houve retorno. ITEM 2 –Minuta da Resolução do Enquadramento. Paim 19 
informou que os enquadramentos do Lago Guaíba, Caí, Tramandaí e Pardo foram 20 
analisados conforme a Resolução do CONAMA 12/2000, pela Secretaria do CRH e 21 
encontram-se aptos para homologação. O presidente Luiz F. Cybis relatou a reunião 22 
ocorrida na SEMA, sala 1109 no dia 26/06/2008 com a Fepam, CRH, e CTG para 23 
discussão da nova minuta de enquadramento, onde estavam presentes: Lúcia e Salete da 24 
FEPAM; Paulo Paim do CRH; Ada, secretária executiva e Maurício Presidente do Comitê 25 
Gravataí; Vilma, secretária executiva e Luiz F. Cybis, Presidente do Comitê Lago Guaíba; 26 
Lúcia M. Schmidt, Presidente do Comitê Pardo; Ricardo, Presidente do Comitê Caí. Na 27 
referida reunião Paim informou a nova redação da minuta de enquadramento, na qual prevê 28 
padronização do novo processo, e também definição de prazo para se alcançar às metas 29 
(ações previstas) dos novos e já homologados enquadramentos. Lúcia do Comitê Pardo 30 
sugeriu que na resolução seja inserida opção aos comitês que quiserem apresentar o seu 31 
prazo para o cumprimento das metas de seus enquadramentos, logo, os Comitês teriam dois 32 
meses para apresentar uma contraproposta ao CRH. Encaminhamentos: Paim solicitou 33 
que a CTG faça esta proposta na próxima reunião do CRH. Paim solicitou aos presidentes 34 
de Comitês que na medida do possível acompanhem os seus representantes de Câmaras 35 
Técnicas, sejam as do CONSEMA ou do CRH solicitando relatórios (ATAS) de suas 36 
participações. Paim fez um relato sobre a situação do plano de bacia do Caí, que no 37 
momento está faltando à conclusão da “revista” e ação de articulação com os 5 (cinco) 38 
Comitês lindeiros da Bacia que são: Baixo Jacuí, Sinos, Caí, Taquari Antas e Lago. A 39 
Empresa Profil vai comandar o processo de articulação com oficinas para elaboração de 40 
propostas de enquadramento considerando todos os Comitês. No final serão apresentados 41 
um conjunto de ações, e uma proposta técnica que será encaminhada ao CTG e a SEMA 42 
formalmente para análise. A previsão dos trabalhos é para agosto de 2008. ITEM  3 – 43 
Relato sobre a Minuta Acesso ao FRH/RS. Paulo Paim informou que as sugestões das 44 
Câmaras Técnicas sobre a minuta de resolução do Acesso ao Fundo de Investimentos em 45 
Recursos Hídricos do Estado pelos municípios está na Câmara Técnica de Assuntos 46 



Institucionais e Jurídicos para análise e elaboração de texto, e que até o momento não se 47 
pronunciou ao CRH.  ITEM 4 - Implementação das Ações do relatório do GT do 48 
Guaíba. Luiz F. Cybis relembra a proposta de Cambará onde foi sugerida a formação de 49 
três grupos de trabalhos específicos para estudar a implementação das ações propostas no 50 
relatório GT do Guaíba: grupo do Plano da Região, grupo da Cobrança e grupo da Agência 51 
de Região Hidrográfica. A CTG continua com os trabalhos conforme as demandas do CRH. 52 
Luiz F. Cybis relatou que o Comitê Lago Guaíba fará um exercício através de oficinas para 53 
elaborar o plano de ações da bacia do Lago, o qual será parte integrante do Plano de Ações 54 
da Região Hidrográfica do Guaíba, plano este previsto no relatório do GT Guaíba. 55 
Lembrando que cada um dos nove Comitês da Região Hidrográfica do Guaíba deverão 56 
atualizar ou elaborar o seu plano de ações. Paim reitera ao Grupo que se deve avançar nos 57 
trabalhos propostos pelo relatório e apresentá-los ao Governo quando estiverem concluídos. 58 
Luiz Fernando Cybis e demais membros apoiaram a fala do Paim. Encaminhamento: Luiz 59 
F. Cybis irá solicitar esclarecimentos com relação a ATA da 44ª reunião do CRH na 60 
próxima reunião deste Conselho, prevista para 20 de agosto, relativamente a decisão do 61 
CRH emitir resolução formal da CTG implementar as ações previstas no relatório do GT do 62 
Guaíba. Daniel solicita a todos para lerem e manifestarem-se sobre a “Carta de Cambará.” 63 
Ana Carara, sugere que a “Carta de Cambará” seja um manifesto e que cada comitê deve 64 
desenvolver o assunto. Paim sugere que os comitês usem a Carta de Cambará para apoio 65 
aos trabalhos de implementação das ações do GT Guaíba e encaminhem para o CRH. Claud 66 
solicita que a CTG deve definir as estratégias: a) os planos de ações de cada comitê e sua 67 
atualização; b) para os planos de bacia que estão parados, sugere ainda, que sejam apoiados 68 
pelo Estado para complementar o processo no momento de refinamento. Luiz F. Cybis 69 
ressalta que sendo o Lago Guaíba o Comitê integrador do processo, este deveria apreciar e 70 
sistematizar os planos de  ações de todos os Comitês no final, isto porque, todas estas 71 
bacias afluem no Lago Guaíba. Encaminhamento: Daniel e Luiz Fernando Cybis irão 72 
agendar uma reunião com o Secretário Otaviano para articular o prosseguimento dos 73 
trabalhos. Também será articulado um Seminário das CPAs dos comitês com a ANA 74 
(Agencia Nacional de Água) e o IPH para discutir o tema. Foi definido em reunião pelos 75 
membros os seguintes nomes para a coordenação dos grupos conforme segue: Plano da 76 
Região - Lúcia M. Schmidt; Cobrança - Daniel Schmitz; Agência da Região Hidrográfica-77 
Claud Gollnes. O número de participantes em cada grupo é no máximo de 9 pessoas, com 78 
perfil técnico, e o trabalho será voluntário. Encaminhamento: Na próxima reunião da 79 
CTG, que ocorrerá no dia 20 de agosto de 2008, das 09hs às 12h30min, na SEMA, sala 80 
1109, serão instalados os 3 grupos de trabalho, comentados anteriormente. Neste dia, as 81 
14hs, terá início a reunião ordinária do CRH onde serão feitos os encaminhamentos 82 
propostos nesta ata. EXPEDIENTE-1- Luiz Fernando Cybis fez a leitura do Ofício 83 
CGBG Nº 011/08( Comitê de Gerenciamento da bacia do Gravataí), datado de 16/04/2008, 84 
onde é solicitada, pelo presidente do Comitê Gravataí Maurício Colombo, a desvinculação 85 
do enquadramento do respectivo Plano de Bacia. Foi dado o despacho no próprio 86 
documento pelo presidente Luiz Fernando Cybis, onde os membros da CTG concordaram e 87 
sugeriram que o processo de enquadramento do Comitê Gravataí seja analisado  pelo Paim 88 
(CRH) com base na resolução federal 12/2000, de forma similar ao ocorrido com os 89 
processos de enquadramento do Lago, Caí, Tramandaí e Pardo. Este documento foi 90 
expedido em 16/07/2008. EXPEDIENTE-2 - Oficio datado de 11/06/2008 da Prefeitura 91 
Municipal de Santa do Livramento encaminhado pela Câmara de Vereadores, solicita que a 92 
CTG aprove a resolução do acesso ao FRHRS. O presidente Luiz F. Cybis informou no 93 



próprio expediente que o assunto já tramitou pela CTG e encontra-se na Câmara Técnica de 94 
Assuntos Institucionais e Jurídicos para análise e formatação. Nada mais havendo a constar, 95 
lavro a presente ata, que será assinada por mim, Lúcia Müller Schmidt, pelo Presidente 96 
Luiz F. Cybis. 97 


