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10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CTG 1 

CÂMARA TÉCNICA PERMANENTE DE GESTÃO DA REGIÃO HIDROGRÁFICA 2 

GUAÍBA 3 

A décima Reunião Ordinária Câmara Técnica Permanente de Gestão da Região 4 

Hidrográfica Guaíba, do Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CRH, ocorrida no 5 

Auditório da Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Avenida Borges 6 

de Medeiros, 261, 15º andar - Porto Alegre - RS, no dia vinte e dois de fevereiro do 7 

ano de dois mil e dezessete, às quatorze horas. Compareceram os seguintes 8 

membros: Presidência: Valéria Borges Vaz – Comitê Pardo ; Vice-presidência: Júlio 9 

César Salecker - Comitê Taquari-Antas; Karla Cozza - Comitê Caí ; Adolfo Klein - 10 

Comitê Sinos ; Alexandre Swarowsky - Comitê Vacacaí-Vacacaí-Mirim ; Mário 11 

Fernando Florisbal Damé – Comitê Baixo-Jacuí ; Paulo Robinson Samuel e Norine 12 

Pasloski – Comitê Gravataí ; Fernando Meirelles – SEMA; Pedro Antônio Dall’Acqua - 13 

Secretaria de Obras Públicas, Saneamento e Habitaçã o – SOP; Major Alberto 14 

Niederauer Becker – Brigada Militar; Carmem Silva e Gabriel Frota – CRH/SEMA; 15 

Ana Lúcia Rodrigues, Rafael Midugno e Rafael Volquind – FEPAM/SEMA . 16 

Justificaram ausência: Adalberto Huve – Comitê Pardo Paulo Roberto Cervi e Danusa 17 

Ribeiro – Comitê Alto Jacuí. Após a conferência do quórum, a presidente da CTG 18 

inicia a 10º Reunião Ordinária da CTG. Sra. Valéria pergunta se há possibilidade de 19 

um dos representantes do CRH fazer o registro da reunião, e é respondido que não, 20 

devido a carga de trabalho já existente. Não havendo outro membro da CTG voluntário 21 

a fazer o registro da Ata a presidente fez o registro da reunião. Coloca a pauta da 22 

reunião em apreciação e aberta para inclusões. Sr. Pedro e Sr. Damé solicitam 23 

inscrições para Assuntos Gerais. 1) Apreciação da Ata da 8ª e 9ª Reunião Ordinária 24 

CTG: na Ata 8ª Sra. Valéria sugere alterações nas seguintes linhas 5, 7, 8, 9, 17, 19, 25 

39, 40 e 43. As sugestões de alteração foram aceitas pela maioria e a Ata foi 26 

considerada aprovada após as alterações, com abstenção da Sra. Karla. A Ata 9ª foi 27 

aprovada pela maioria, com a abstenção do Sr. Damé. 2) Proposta de Revisão 28 

Resolução CRH N. 59/2009 - Regimento Interno CT’s e  Art. 17 do Regimento 29 

Interno CRH: A CTIJ deu parecer favorável ao pedido e encaminhou para apreciação 30 

do CRH, e irá em votação no próximo dia nove. 3) Monitoramento da Qualidade da 31 

Água – FEPAM. Sra. Valéria agradece a presença dos técnicos Ana Lúcia, Rafael 32 

Midugno e Rafael Volquind da FEPAM que se dispuseram a esclarecer dúvidas da 33 

CTG sobre o monitoramento de qualidade da água na Região Hidrográfica do Guaíba. 34 

Rafael Miguno apresentou do mapa da Região Hidrográfica do Guaíba com os pontos 35 

de monitoramento em operação, os previstos para serem instados em 2017 e entre 36 

2018 e 2020. Explicou sobre o contrato do QUALIÁGUA firmado com a Agência 37 

Nacional de Águas – ANA em 2016 e apresentou a lista dos parâmetros que estão 38 

sendo avaliados e os períodos de coleta que ocorrem quatro vezes ao ano. Informou 39 

que em julho de 2017 sairá o primeiro boletim do QUALIÁGUA que será envidado para 40 

todos os Comitês. Foi informado que está sendo elaborado um indicador de 41 

insalubridade ambiental, relacionado recursos hídricos e meio ambiente. 4) Agências 42 

de Bacias – SEMA:  Sr. Fernando aproveitou a oportunidade e apresentou a 43 

plataforma do novo Sistema de Outorga – SIOUT, que será lançado oficialmente em 44 

março próximo. Apresentou os módulos que estão disponíveis para consulta por 45 

região hidrográfica, por bacia hidrográfica e por município. Os dados cruzam com as 46 

informações do CAR, que possui 92% de proprietários gaúchos cadastrados. Será 47 

possível cadastrar o Comitê e Ministério Público como órgãos fiscalizadores para 48 
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acesso a mais informações. Agora teremos à disposição informações para gestão. 49 

Será necessário realizar uma capacitação para melhor uso da ferramenta e isso deve 50 

ser organizado junto ao Fórum Gaúcho de Comitês - FGC. Sr. Fernando também 51 

comentou sobre Pró-Comitês, pois há muitas informações, versões e suposições 52 

sobre o programa e é preciso esclarecimento. Os recursos que virão da ANA serão 53 

gerenciados pelo DRH para fins de capacitação, divulgação e comunicação. 54 

Precisamos estabelecer juntos as metas que serão assumidas. Sra. Carmem informa 55 

que está sendo verificada a data da Oficina do Pró-Comitês, que provavelmente ocorra 56 

nos dias 10 e 11 de abril próximo. Entrando então no tema da pauta Sr. Fernando 57 

explicou que desde o ano passado eles estão tentando esta negociação do BRDE 58 

assumir algumas das funções das Agências como está previsto na Lei Estadual, onde 59 

este passaria a gerenciar o FRH e as contratações que utilizam os recursos seriam 60 

contratadas pelo Banco. Seriam abertas as 25 contas bancárias para gestão dos 61 

recursos oriundos da cobrança de cada bacia, mais a conta bancária para a 62 

fiscalização. Os comitês que tem planos já estariam prontos para aplicar a cobrança. 63 

O CRH precisa definir o valor referencial de cobrança. O custo da gestão destes 64 

recursos que está sendo negociado com o banco está na ordem de dois milhões por 65 

ano. A CTPA continua atuando da mesma forma assim como deve ser mantida uma 66 

estrutura de funcionamento do FRH como previsto na legislação. Quanto às estruturas 67 

das secretarias executivas dos Comitês de Bacias, há uma proposta de utilizar as oito 68 

estruturas regionais dos Balcões Ambientais que, a partir de uma contratação técnica, 69 

ficaria responsável pelo apoio administrativo para organização das reuniões e 70 

atividades do Comitê de Bacia com um veículo a disposição. Neste item, eliminamos a 71 

necessidade de contratações, a partir de terceiros, para executar as atividades de 72 

secretarias dos Comitês. Foi questionado se há algum documento com estas 73 

informações por escrito. Sr. Fernando explicou que por enquanto não, pois as 74 

negociações ainda não estão fechadas, mas que assim que houver um documento 75 

este será repassado para conhecimento dos Comitês antes de ir para o CRH. Dado o 76 

horário adiantado da reunião ficou definido que os demais assuntos da pauta ficariam 77 

para a próxima reunião, passando somente os assuntos gerais. 5) Assuntos Gerais: 78 

a) Plano Saneamento: Sr. Pedro informou que foi dado o início do Plano de 79 

Saneamento do Estado, serão dois anos de trabalho com a entrega de seis produtos, 80 

com um contrato de R$ 540 milhões. Comentou sobre a dificuldade de aplicar recursos 81 

em tratamento devido ao que estabelece o artigo 7º da Res. CONSEMA 128/06. A 82 

ideia é propor a revogação desta resolução e voltar a usar a Res. do CONAMA 83 

430/11, trabalhando junto com os Comitês de Bacias o atendimento das metas 84 

intermediárias. Tem municípios que não terão como construir uma estação de 85 

tratamento de esgotos devido ao custo impagável. Sr. Adolfo relembra que a indústria 86 

foi obrigada a cumprir a Res. CONSEMA 129/06, então que se cumpra também a 128. 87 

b) Reuniões FGC:  Sr. Damé solicita que esta CTG indique que a próxima reunião 88 

itinerante do FGC ocorra em Rio Pardo. Sra. Valéria explica que este não é um tema 89 

que possamos decidir nesta CT e sugere que isto seja discutido no âmbito do FGC. A 90 

reunião foi encerrada as dezessete horas e trinta minutos e nada mais havendo a 91 

constar, lavro a presente Ata, que será assinada por mim, presidente desta Câmara 92 

Técnica, que será anexada à lista assinada pelos presentes. 93 


