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CÂMARA TÉCNICA DE GESTÃO DA REGIÃO HIDROGRÁFICA DO GUAÍBA – CTG 
Ata 8ª Reunião Ordinária  

 
A 8ª Reunião Ordinária da CTG ocorreu no décimo nono dia do mês de outubro do ano de 1 
dois mil e dezesseis, às 13:30h, na sala de reuniões do RS Biodiversidade, 14º andar da 2 
Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMA. MEMBROS 3 
PRESENTES: Comitê Baixo Jacuí: Titular - Mário Fernando Florisbal Damé; Comitê 4 
Taquari-Antas: Titular - Júlio César Salecker; Comitê Sinos: Titular Adolfo Klein; Comitê 5 
Pardo – Valério Borges. DEMAIS PRESENTES: Comitê Baixo Jacuí: Daiane Bittencourt; A 6 
reunião ocorreu para deliberar a aprovação da ata 8º reunião ordinária CTG, Eleição da 7 
Presidência e Vice-Presidência da CTG; Demandas e Assuntos Gerais. O presidente, 8 
Fernando Damé abre os trabalhos. Logo, fez a leitura da ata da 7ª Reunião Ordinária da 9 
CTG, e que a mesma foi aprovada, porém, com a proposta de inclusão das faltas 10 
justificadas em ata para as futuras reuniões. O Sr. Julio Salecker, fez avaliações sobre a 11 
câmara técnica do Guaíba, a visão dos nove comitês, e da força que ela tem dentro do 12 
CRH. Falou das implementações que precisam ser formalizadas, como SIOUT, Agência de 13 
Bacias e monitoramento. E que a SEMA já falou do que pretende para este ano. O Plano 14 
Estadual também precisa sair da assembleia ou sair por resoluções do CRH, o que já esta 15 
sendo solicitado. Sr. Damé questionou sobre os COREDES e de que forma o trabalho do 16 
Planejamento Estratégico esta sendo inserido dentro dos comitês – Sra. Valéria Borges 17 
relata que os COREDES tem um novo Plano Estratégico de desenvolvimento Regional, 18 
que envolve a questão sustentabilidade, e que os comitês precisam estar presentes nestas 19 
etapas. Sr. Adolfo Klein, sugeriu nas demandas, a regularização da vazão do Rio dos 20 
Sinos, e esta solicitação partiu de outros comitês, visto que, haja união entre Comitê e 21 
COREDES, para que assim aconteçam transformações dentro destes processos. 22 
Seguindo, ele fala da preocupação em relação às câmaras técnicas, e onde discutisse 23 
sobre Agência de Bacias, porém, não se reflete quem será o usuário, e nem um órgão que 24 
terá a responsabilidade de gestão. Outro ponto foi a necessidade de monitoramento de 25 
qualidade da água, sendo esta uma das mais importantes, por ser a visão do conjunto. 26 
Sra. Valéria comenta sobre Agência de Bacias, e relatou que na reunião que aconteceu em 27 
Santa Cruz do Sul, no dia 06 de outubro de dois mil e dezesseis, o Sr. Fernando Meirelles, 28 
afirmou que no prazo de um mês, todos os comitês seriam convidados para uma 29 
apresentação sobre a proposta de agência de Bacias. Para complementar, por parte do Sr. 30 
Paulo Germano, falou sobre as compatibilizações sobre enquadramento das nove Bacias. 31 
Falou também, sobre o tratamento de esgoto domestico, e necessita ser discutido dentro 32 
desta câmara técnica, para ser elaborado um parecer, e que assim, estas questões sejam 33 
evoluídas. A Sra. Valéria fala de uma proposta de plano de trabalho além dos elementos já 34 
colocados, e a importância da revisão da resolução 59 (cinquenta e nove), das câmaras 35 
técnicas. Comentou da importância de arquitetar um caderno por regiões hidrográficas, 36 
com informações da Câmara Técnica, para cada uma das Bacias, membros desta câmara. 37 
Falou-se também da importância da questão dos planos e das prioridades em relação aos 38 
orçamentos. Eleição da Presidência – O presidente Damé falou do prazo de um ano que já 39 
esgotou, e assim há possibilidade de outros ingressarem na presidência da CTG. Assim 40 
sendo, a Sra. Valéria coloca-se a disposição para fazer parte da presidência desta câmara. 41 
Depois de alguns debates, fica estabelecido que a vice presidência será assumida pelo Sr. 42 
Julio Salecker .Assuntos Gerais – Sobre datas das reuniões seguintes será criado um 43 
grupo para que os nove comitês possam definir juntos as datas e locais. A próxima reunião 44 
da CTG fica marcada para o dia 16 de novembro de dois mil e dezesseis.  45 
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Não havendo mais assuntos a tratar, a reunião foi encerrada e eu, Paulo Germano, vice-46 
presidente do Comitê do Lago Guaíba fiz o relato. 47 


