
 
 

 
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 

CONSELHO DE RECURSOS HÍDRICOS 
_________________________________________________________________ 

 
 

Ata da 4º Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Ge stão da  Região Hidrográfica 
do  Guaíba 

Data:  09 de abril de 2014  
Local:  Auditório da SEMA  
Hora : 9h30min 
Presentes:  Eduardo Stümpf, Comitê Baixo Jacui; Daniel Schmitz, Comitê Taquari-Antas; 
Tania Zoppas e Carlos Heine, Comitê Cai; Manuel Salvaterra, Comitê do Lago Guaíba; 
Júlio Salecker, Comitê Pardo; Paulo Robinson Samuel, Comitê Gravataí; Juliane Vedana 
Flor, SEMA. 
Ausentes:  Comitê Sinos, Comitê Vacacaí e Vacacaí-Mirim, Alto Jacuí e SOP. 
Demais presentes: Patrícia Cardoso e Carmem Silva, Secretaria Executiva do CRH/RS, 
Camila Chaiben, Comitê do Lago Guaíba; Pedro Antonio Dall Acqua, SEHABS. 
Relatora:  Camila Chaiben, Comitê Lago Guaíba 
 
Pauta:  
1.Aprovação da ata da 3ª Reunião Ordinária da CTG; 
2. Eleição da Presidência e Vice-presidência da CTG; 
3. Agência de Bacia; 
4. Assuntos Gerais. 
 
Item 01 : Aprovação da Ata da 3ª reunião da CTG  – O presidente interino Paulo 
Robinson submeteu à plenária a aprovação, após ser realizada a leitura da mesma e 
algumas retificações. A ata foi aprovada pela plenária. Item 02 : Eleição da Presidência 
e Vice-Presidência da CTG – O presidente interino Paulo Robinson explanou que, após 
contato feito com o presidente do Comitê do Lago Guaíba, Manuel Salvaterra, que no 
momento não estava presente na reunião, o mesmo manifestou interesse em assumir a 
presidência da CTG. A secretária do Comitê do Lago Guaíba, Camila Chaiben, estava 
representando o Comitê e confirmou o interesse pela vaga. Não houve objeções por 
parte da plenária. Para a vice-presidência o Comitê Baixo Jacuí, representado pelo seu 
vice Eduardo Stümpf, manifestou interesse pela vaga. As duas indicações foram aceitas 
pela Plenária. Item 03:  Agência de Bacia – Daniel Schmitz menciona a importância de 
uma articulação entre o governo e a escola de Comitês e aponta para a necessidade da 
SEMA fazer uma fala sobre o sistema. Paulo Samuel relatou que em reunião do 
CONESAN, Pedro Dall Acqua solicitou a situação das águas na região metropolitana e 
fez críticas a CEAD com relação às políticas. Paulo mencionou ainda que o governo tem 
que fortalecer o sistema. Para Daniel Schmitz a representação se fixa muito na figura de 
cada um e pouco na entidade a qual a pessoa representa isso atrasa muito o processo 
de informação. Carmem Silva comentou que quando eram poucos comitês, a gestão 
funcionava melhor, hoje as dificuldades são muitas, entre elas as representações. É 
necessário cobrar a presença da FEPAM nas reuniões dos Comitês. Manuel Salvaterra 
salientou a importância da indicação do Comitê do Lago Guaíba à presidência da CTG, 
sendo o Lago Guaíba o recebedor das águas de toda a região. O mandato da presidência 
é de um ano, encerrando-se no dia 09/04/2015. Daniel Schmitz lembrou que a meta da 
CTG é o nivelamento político na região hidrográfica, e que a CTG nasceu devido a 
mortandade de peixes que ocorreu em 2006 no Rio dos Sinos. Foi acordado que o Daniel 
irá reunir os registros antigos da CTG e repassá-lo aos membros. Para Daniel, é preciso 
definir as demandas da Câmara. Há necessidade de tomada de decisão por parte da 
Câmara. O plano estadual toma pra si o estudo sobre a agência e a cobrança, e a CTG 
deve demandar para o conselho sobre as agências. Para Paulo Samuel, o governo tem o 
compromisso com a implementação da agência e o conselho deve pressionar uma 
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posição. Paulo Samuel questiona a existência do convênio BID e BIRD e Patrícia (CRH) 
faz uma explanação a respeito. Patrícia menciona a importância de legitimar todas as 
ações que serão realizadas daqui pra frente. Daniel Schmitz menciona que é preciso 
empoderar o Conselho de Recursos Hídricos para garantir a tomada de decisão em 
relação a Agência e a cobrança. Após as explanações foram acordados os seguintes 
encaminhamentos: enviar um ofício ao CRH solicitando que o DRH compareça na 
próxima reunião da CTG e que faça uma apresentação sobre o convênio BID e BIRD. 
Essa apresentação deverá ser realizada também no Conselho. O outro encaminhamento 
seria uma estratégia de planejamento sobre a criação de uma comissão de 
acompanhamento do Plano Estadual de Recursos Hídricos no Conselho. Item 04: 
Assuntos Gerais –  Daniel Schmitz relatou a respeito do termo de cooperação que será 
firmada entre a França, o Governo e o Conselho, sobre a agência e a cobrança. Ficou 
acordado que será resgatado o relatório do convênio SEMA/METROPLAN para ser 
levado na próxima reunião da CTG. Daniel sugeriu que todas as diretorias de todos os 
comitês de bacia, principalmente os da região hidrográfica do Guaíba, fossem 
convocadas para a próxima reunião da CTG. Eduardo sugeriu que fosse montado um 
documento que contextualizasse a situação atual da discussão sobre o convênio para os 
demais comitês. As reuniões da CTG serão bimensais, sempre as quartas-feiras após as 
reuniões do CRH. A próxima reunião está agendada para o dia 28 de maio de 2014 as 
9h:30min.  
 


