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No dia primeiro de setembro de dois mil e oito, realizou-se a sétima reunião ordinária da 6 
Câmara Técnica do Guaíba – CTG, na sala 1108, 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; Sérgio Antonio Martini, presidente do Comitê Vacacaí Mirim; Maurício Colombo, 10 
presidente do Comitê Gravataí; Lúcia Müller Schmidt, presidente do Comitê Pardo; Kurt 11 
Strack, vice-presidente do Comitê do Baixo Jacuí; Cláudio, presidente do Comitê do Baixo 12 
Jacuí; Luiz Fernando Cybis, presidente do Comitê Lago Guaíba; Silvio Klein presidente do 13 
Comitê Sinos; Tânia Molina Zoppas vice-presidente do Comitê Caí; Paulo Paim, Diretor do 14 
DRH/RS e Sra. Ana Carara representante do Programa Pró Guaíba. O presidente Luiz F. 15 
Cybis cumprimentou a todos e, por não haver expedientes a relatar, passou-se diretamente 16 
para o ITEM 2 –  Andamento da implementação das recomendações do relatório final 17 
do GT para a Gestão da R.H. Guaíba. Luiz Fernando Cybis fez um breve relato da 18 
formação dos três grupos de trabalho( Plano da Região, Agência de bacia e Cobrança)  da 19 
região Hidrográfica do Guaíba. O objetivo dos grupos é formar uma proposta para 20 
implementar os instrumentos de gestão na região com bases no Plano Diretor do Pró-21 
Guaíba. Foi dado prazo até dia 8/09/2008 para os coordenadores dos grupos (Lúcia, Cleud, 22 
Daniel respectivamente), entregarem a nominativa dos respectivos integrantes de cada 23 
grupo técnico, para encaminhamento dos convites aos mesmos. O Presidente informa que 24 
por motivos de compromisso com a Universidade deverá se retirar da reunião às 11h00min 25 
horas, nomeia o Sr. Daniel para dar continuidade a reunião do CTG e para representá-lo na 26 
parte da tarde junto à reunião do CRH. Maurício solicita leitura da ATA Nº. 6 da CTG, 27 
referente ao enquadramento do Comitê Gravataí, conforme ofício CGBG Nº. 011/08, 28 
datado de 16/04/2008, para fins de esclarecimento. Tânia Zoppas informa e repassa para 29 
todos os membros cópia da reportagem que saiu do Correio do Povo com título 30 
“USUÁRIOS DO GUAÍBA PODEM PAGAR PELA ÁGUA JÁ EM 2009”, salientando a 31 
falta de comunicação entre Governo e a CTG. Ana Carara relata quem já enviou as ações 32 
atualizadas da bacia hidrográfica do Guaíba para compor o Plano, no caso a CORSAN, 33 
DMAE. . Daniel pergunta ao Paulo Paim qual o suporte que a SEMA dará aos grupos de 34 
trabalho do Plano, Agência e Cobrança. Paim responde que é importante seguir com os 35 
trabalhos, pois estes irão contribuir para a construção do Sistema de Recursos Hídricos do 36 
RS, também informa que o Governo está montando juntamente com a METROPLAN uma 37 
proposta para uma Agência Provisória de Bacia por um período de 12 meses, e que desta 38 
forma a SEMA estaria fazendo a sua parte na implementação dos instrumentos de gestão. 39 
Luiz Fernando Cybis expõe a metodologia usada do Comitê do Lago Guaíba para 40 
determinação das ações mais importantes vinculadas ao enquadramento.Luiz Fernando 41 
Cybis faz a leitura do ofício 032/08-CRH/RS de 16/04/2008, o qual dá continuidade e prazo 42 
de 180 dias aos trabalhos dos três grupos  para Gestão da região Hidrográfica do Guaíba. É 43 
sugerido que na reunião da tarde do CRH seja solicitada prorrogação por mais 60 dias, 44 
Daniel fará esta interlocução. Paulo Paim explica que serão votados na reunião do CRH à 45 
tarde somente os enquadramentos do Lago Guaíba, Caí, Pardo e Tramandaí. Paim informa 46 
também que o enquadramento do Comitê Gravataí não entrará na pauta da reunião do CRH, 47 



pois ainda está sendo analisada. Também ressalta que o encaminhamento do Caí sobre 48 
“DIRETRIZES E CRITÉRIOS PARA OUTORGA E LICENCIAMENTO,”  dirigida ao 49 
DRH, CRH e FEPAM está sendo analisada para devidos encaminhamentos e não será 50 
aprovada na reunião a tarde do CRH Nada mais havendo a constar, lavro a presente ata, que 51 
será assinada por mim, Lúcia Müller Schmidt, pelo Presidente Luiz F. Cybis. 52 


