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A décima primeira Reunião Ordinária Câmara Técnica Permanente de Gestão da 1 

Região Hidrográfica Guaíba, do Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CRH, 2 

ocorrida no Auditório da Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, 3 

Avenida Borges de Medeiros, 261, 15º andar - Porto Alegre - RS, no dia vinte e seis de 4 

abril do ano de dois mil e dezessete, às quatorze horas. Compareceram os seguintes 5 

membros: Presidência: Valéria Borges Vaz – Comitê Pardo ; Adolfo Klein - Comitê 6 

Sinos ; Alexandre Swarowsky - Comitê Vacacaí-Vacacaí-Mirim ; Daiane Bitencourt – 7 

Comitê Baixo-Jacuí ; Norine Pasloski – Comitê Gravataí ; Danusa Ribeiro – Comitê 8 

Alto Jacuí ; Major Alberto Niederauer Becker – Brigada Militar/Secretaria de 9 

Segurança Pública . Demais presentes: Gabriel Frota – CRH/SEMA. Justificaram 10 

ausência: Júlio César Salecker - Comitê Taquari-Antas; Karla Cozza - Comitê Caí; 11 

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

Comitê Gravathay; Adalberto Huve – Comitê Pardo; Paulo Roberto Cervi – Comitê Alto 13 

Jacuí; Pedro Antônio Dall’Acqua - Secretaria de Obras Públicas, Saneamento e 14 

Habitação – SOP. Após a conferência do quórum, a presidente da CTG inicia a 11º 15 

Reunião Ordinária da CTG. Sra. Valéria declara que fará o registro da Ata. Coloca a 16 

pauta da reunião em apreciação e aberta para inclusões. Informa que tem três 17 

inscrições para Assuntos Gerais: alteração data das reuniões da CTG, por solicitação 18 

do Julio; relato da CTG na reunião do CRH e pauta próxima reunião, por solicitação de 19 

Valéria. Norine solicita que seja reenviado o material do Qualiágua e o calendário das 20 

reuniões da Região Hidrográfica do Guaíba, assim como seja incluído na lista de e-21 

mail da CTG o e-mail comitegravathay@gmail.com. 1) Apreciação da Ata da 10ª 22 

Reunião Ordinária CTG : a Ata 10ª é colocada em apreciação e aprovada, sem 23 

alterações, pelos presentes. 2) Demandas da Região Hidrográfica do Guaíba para 24 

Orçamento Fundo de Recursos Hídricos de 2018 para s er encaminhada à CTPA: 25 

conforme combinado os Comitês de Bacias trariam para esta reunião as demandas 26 

previstas nas Etapas C dos Panos de Bacia e também foi reforçada a necessidade de 27 

execução das demandas para 2017. Houve a apresentação, discussões e 28 

encaminhamentos de demandas dos seguintes Comitês: Pardo, Baixo-Jacuí, Sinos, 29 

Alto Jacuí, Vacacaí-Vacacaí-Mirim, Gravathay e Taquari-Antas (enviado por e-mail). 30 

Sra. Valéria irá elaborar uma tabela com as demandas, previsão de valores e relativas 31 

observações. Os Comitês que não estão presentes ou se façam necessárias inclusões 32 

ao apresentado nesta reunião terão prazo até dia dois de maio para enviar e-mail para 33 

o complemento de informações. Posterior a isso a tabela será encaminhada por e-mail 34 

para o presidente e vice da CTPA, que se reunirá no dia quatro de maio, com cópia 35 

para a CTG e a tabela será anexada nesta Ata. 3) Transposição da Bacia 36 

Hidrográfica do Rio Caí para a Bacia Hidrográfica d o Rio dos Sinos: Sra. Valéria 37 

apresentou o ofício com a solicitação desta pauta pelo Comitê Caí. Como houve 38 

justificativa de ausência do Comitê Caí nesta reunião, Sra. Valéria expôs a situação da 39 

transposição relatada, por telefone, pela presidente Karla Cozza: será realizada a 40 

manutenção da barragem da CEEE, em São Francisco, em junho próximo, e, nestes 41 

dias, os usos da bacia dos Sinos precisarão se adequar, pois contam com a vazão que 42 

sobra da barragem. Este acordo entre as bacias já foi realizado, baseado no bom-43 

senso, mas Karla entende que não podemos depender do bom-senso e enquanto é 44 

tempo e não há conflitos, podemos pensar em uma forma de regulamentação por 45 

parte do Estado para evitar conflitos futuros. Pergunta ao Sr. Adolfo qual o 46 

entendimento quanto ao encaminhamento. Sr. Adolfo explicou que esta é uma 47 
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situação de transposição inédita e sugere que busquemos experiências que deram 48 

certo para termos como exemplo e ainda que busquemos uma opinião técnica a 49 

respeito, e que pautemos novamente este assunto quando dispusermos destas 50 

informações. O encaminhamento ficou que, os Comitês envolvidos diretamente, 51 

busquem estas informações e experiências e à medida que entenderem possível 52 

colocarmos o assunto em discussão novamente. 5) Pró-Comitês: Sra. Valéria relatou 53 

os encaminhamentos ocorridos durante a Oficina Pró-Comitês ocorrida nos dias dez e 54 

onze de abril e trouxe a solicitação da coordenação do Fórum Gaúcho de Comitês 55 

para esta CT encaminhe representantes para a CT do Pró-Comitês do CRH. Foram 56 

indicados como titular: Sra. Danusa Ribeiro, Comitê Alto Jacuí e como suplente Sra. 57 

Norine Paloski e/ou Sr. Sérgio Cardoso, Comitê Gravathay. A indicação será 58 

encaminhada via Ofício para o Fórum Gaúcho de Comitês. 6) Assuntos Gerais: a) 59 

agenda reuniões CTG:  Sr. Julio solicita a alteração da data das reuniões para 60 

segundas, terças ou quintas da mesma semana, devido a compromissos de trabalho. 61 

Sra. Valéria informa que de acordo com o calendário das reuniões as terças estão 62 

comprometidas com as reuniões plenárias dos Sinos e as quintas com as plenárias do 63 

Alto Jacuí. Sr. Alexandre coloca que nestas segundas já tem compromisso e não tem 64 

como alterar, já que solicitou no início do semestre a liberação destas quartas para as 65 

reuniões da CTG. Como encaminhamento, mantem-se a agenda anual definida na 66 

nona reunião, destacando a importância da participação do Comitê Taquari-Antas na 67 

CTG. b) relato CTG na reunião CRH: Sra. Valéria sugere o relato da CTG na reunião 68 

do CRH possa ser feito pelos membros da CTG, oportunizando a todos esta função da 69 

CT. Para a próxima reunião do CRH, que acontecerá dia dez de maio será realizado o 70 

relato pelo Sr. Alexandre. c) pauta próxima reunião CTG: visita a Sala de Situação 71 

da SEMA para conhecer o sistema de monitoramento; enquadramentos e 72 

licenciamentos: convidar Sr. Renato das Chagas e Silva, Chefe do Departamento de 73 

Controle da FEPAM e a Sra. Marion Heinrich, Assessora Técnica de Meio Ambiente 74 

da FAMURS. A reunião foi encerrada as dezesseis horas e nada mais havendo a 75 

constar, lavro a presente Ata, que será assinada por mim, presidente desta Câmara 76 

Técnica, que será anexada à lista assinada pelos presentes e a tabela de demandas 77 

da Região Hidrográfica do Guaíba para o orçamento de 2018 do Fundo Estadual de 78 

Recursos Hídricos. 79 


