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 5 
No dia quinze de outubro de dois mil e oito, realizou-se a nona reunião ordinária da Câmara 6 
Técnica do Guaíba – CTG, na sala 1108, 11 andar, da Secretaria Estadual do Meio 7 
Ambiente - SEMA, Rua Carlos Chagas, 55, Porto Alegre - RS. Compareceram os seguintes 8 
membros: Daniel Schmitz, presidente do Comitê Taquari-Anta; Maurício Colombo, 9 
presidente do Comitê Gravataí; Lúcia Müller Schmidt, presidente do Comitê Pardo; Luiz 10 
Fernando Cybis, presidente do Comitê Lago Guaíba; Tânia Molina Zoppas vice-presidente 11 
do Comitê Caí; Ana Carara representante do Programa Pró Guaíba. Kurt Strack vice-12 
presidente e Claudio Moraes presidente do Comitê Baixo Jacuí; Claud Goellner presidente 13 
do Comitê Alto Jacuí. Ausentes:  Comitê Sinos, Comitê Vacacaí-Mirim.Convidados: 14 
Sabrina Xavier como Doutoranda do IPH com formação em Direito. Luiz Fernando Cybis 15 
inicia com o ITEM 1- da pauta- Expediente 1. Foi feita a leitura do ofício 037/08-16 
CRH/RS datado de 29/09/2008 referente à solicitação de prorrogação de mais 60 dias para 17 
os grupos do plano, agência e bacia apresentarem os respectivos trabalhos a contar do dia 18 
14 de outubro de 2008. Expediente 2. Foi analisado o ofício 001/2008-Baixo Jacuí/Rio 19 
Pardo de 21/8/2008 encaminhado para o Secretário Otaviano Brener de Moraes. Kurt 20 
explica à CTG que o objetivo do ofício foi deixar clara a posição do Comitê Baixo Jacuí 21 
quanto à cobrança na respectiva bacia, qual seja, a cobrança não pode acontecer antes do 22 
plano de bacia. Fez um relato do trabalho desenvolvido até o momento pelo grupo do 23 
Guaíba sobre os instrumentos de gestão, o plano, agência e a cobrança considerando 24 
também a Carta de Cambará.  Destacando que a agencia e a cobrança para a região 25 
hidrográfica do Guaíba seriam de caráter provisório e transitório. Tânia pergunta se um dos 26 
comitês da região hidrográfica do Guaíba não concordar com a cobrança, o que acontecerá? 27 
Luiz Fernando Cybis solicita a todos os comitês que as discussões dos assuntos da CTG 28 
devem acontecer sempre que possível internamente. Foram sistematizadas as divergências 29 
referentes ao ofício e marcada uma reunião da CTG com a Câmara Técnica de Apoio do 30 
Comitê Baixo Jacuí para esclarecimentos do que está sendo proposto para as nove bacias 31 
hidrográficas da região do Guaíba. Todos concordaram com este encontro, e foi marcado 32 
para o dia 28/10/2008 as 09h30min na SEMA, sala 101 METROPLAN. ITEM 2  - Evento 33 
na Assembléia Legislativa. Luiz Fernando Cybis fez um resumo da reunião ocorrida no 34 
dia 24/09/2008 sobre agência de Bacia, destacando que o poder Legislativo aguarda dos 35 
comitês uma proposta de Agência. Explica que a assembléia creditou confiabilidade aos 36 
comitês. A Assembléia espera da Metroplan também uma proposta de Agência de bacia. 37 
Luiz Fernando sugere estudar a agência com a METROPLAN, procurando conhecer as 38 
possibilidades legais, interagindo os dois grupos. Encaminhamento: Luiz Fernando Cybis 39 
irá encaminhar ao CRH solicitação de apoio técnico do DRH ao grupo de agencia no intuito 40 
de verificar à viabilidade da Metroplan cumprir a função de agência provisória. ITEM- 3.  41 
Formação dos grupos de trabalhos. Luiz Fernando Cybis leu a ata de número 8 da CTG, 42 
foi retificada a lista de nomes e as alterações serão feitas na ata de número 8 pela relatora. 43 
Ficou decidido para o dia 23/10/2008 as 09h30min na SEMA a posse dos Grupos Técnicos 44 
do Guaíba, 11 andar. Encaminhamento: Luiz Fernando Cybis encaminhará ao DRH a lista 45 
dos convidados que participarão dos grupos técnicos, para fins de elaboração dos convites.  46 
A data da posse será dia 23/10/2008 as 09h30min na SEMA, 11 andar. Quando também 47 



serão convocados para a primeira reunião de trabalho no dia 28/10/2008. Assuntos Gerais: 48 
Daniel solicitou à relatora que as atas fossem remetidas primeiramente aos membros da 49 
CTG com título de “Ata Provisória”, e que após correções fosse encaminhada ao CRH. 50 
Todos concordaram. A próxima reunião será dia 19 de novembro de 2008, quarta-feira. 51 
Nada mais havendo a constar, lavro a presente ata que será assinada por mim, Lúcia Müller 52 
Schmidt, pelo Presidente Luiz F. Cybis. 53 


