
Memória de Reunião da CTG 
 
Reunião Ordinária: Câmara Técnica da Região Hidrogr áfica do Guaíba-CTG. 
Data: 10/03/2010  Horário:  9:30 h 
Local:  Sala 1108 – SEMA – Porto Alegre-RS 
 
Lista de presença: 

REPRESENTAÇÃO NOME Justifi.  Falta 

Comitê Alto Jacuí  Claud Goellner   
Comitê Baixo Jacuí.  Eduardo Osório Stümpf   
Comitê Caí  Hariet Arandt   
Comitê Gravataí  Maurício Colombo   
Comitê Lago Guaíba  Terezinha Guerra   
Comitê Pardo  Dionei Delevati   
Comitê Sinos  Silvio Paulo Klein   
Comitê Taquari-Antas  Daniel Schmitz   
Comitê Vacacaí – Vacacaí Mirim   Sergio Martini  x 
SEMA  Ana Elizabete Carara  X 
SOPS  Bernadete Longhi de Castro   
*CRH / DRH - SEMA  Paulo Renato Paim   
 
 
Coordenação: 
 Maurício Colombo - Comitê Gravataí – Presidente da CTG 
Relator: 
 Daniel Schmitz - Comitê Taquari-Antas. 
 
Pauta:  

1. Relato da última reunião – dezembro/2009 
2. Parecer sobre os documentos encaminhados pelo Comitê Caí, referente a 

restrição de uso água na bacia hidrográfica; 
3. Parecer sobre a simulação de Cobrança na  Região Hidrográfica do Guaíba; 
4. Cronograma para 2010. 

 
Relato especial  – Paulo Renato Paim – Sec. Executivo do CRH / Diretor do DRH 

Paulo Paim informou o andamento do convênio entre a Sema e Sehadur / 
Metroplan para a estruturação e implantação da agência de região hidrográfica do 
Guaíba, o qual encontra-se em tramite no Palácio Piratini, junto a Casa Civil 
aguardando veredicto para a sua assinatura, estimada para 31/03.  

 
Assunto 1: Relato da última reunião – Dezembro/2009 

A coordenação relatou que a reunião de dezembro de 2009 não ocorreu por falta 
de quórum, estando desta forma prejudicada a programação da realização de 
Seminário sobre cobrança junto as dependências da Famurs.  

Encaminhamento: Permanece em pauta a necessidade de articular com a futura 
agência de região hidrográfica uma proposta de capacitação para os membros dos 
comitês, pautando os instrumentos de planejamento e gestão do sistema, 
especialmente a cobrança para o uso da água.  

 



Assunto 2: Parecer sobre os documentos encaminhados pelo Comitê Caí, referente a 
restrição de uso água na bacia hidrográfica 

O encaminhamento de assunto relativo a diretriz de restrição de uso de trecho 
da bacia do Rio Caí, pelo CRH para a CTG, foi relatada e discutida, com a apreciação 
de que o enquadramento das águas da bacia é o instrumento para organizar ou dar 
diretrizes aos usos da água, inclusive a geração de energia. Em especial, a discussão 
da CTG, entende que a definição de diretrizes para a outorga e para o licenciamento 
ambiental é função de deliberação pelo comitê de bacia, devendo seguir o tramite 
institucional com a aprovação pelo CRH.  

Encaminhamento: Considerando a falta de informações para a tomada de 
decisões, ou de um estudo técnico apropriado para o assunto; considerando o 
entendimento de que a competência de elaboração de critérios e diretrizes de outorga 
e licenciamento ambiental é deliberação do comitê e necessário para a tomada de 
decisão, assim, recomenda ao CRH: a obtenção de estudos direcionados a esta 
demanda que dêem embasamento legal para sustentar a deliberação do Comitê e a 
homologação pelo CRH, criando as diretrizes de uso dos recursos hídricos da bacia. 
Destaca-se com ênfase que a incumbência pela deliberação de critérios e diretrizes de 
uso dos recursos hídricos é do comitê de bacia hidrográfica.  
 
Assunto 3: Parecer sobre a simulação de Cobrança na  Região Hidrográfica do 
Guaíba 

Para deliberar sobre o estudo da simulação apresentada pela ANA e sua 
aplicação deverá ser aprofundada a discussão nas plenárias dos comitês. Faz-se 
necessário um constante e imediato processo de capacitação e nivelamento para os 
membros dos 9 comitês de região hidrográfica sobre o instrumento de gestão, no caso 
específico a cobrança.  

Encaminhamento: Houve a sugestão de encaminhamento para a participação de 
membros dos comitês em seminário organizado pelo comitê Sinos na data de 
13/05/2010.  
 
Assunto 4: Cronograma para 2010 

Encaminhamento: Acompanhar o calendário das reuniões do CRH, realizando 
os encontros ordinários da CTG no turno da manhã, além de atender a demandas 
extraordinárias e a calendário de programações e temas específicos.  
 


