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CÂMARA TÉCNICA DE GESTÃO DA REGIÃO HIDROGRÁFICA GUAÍBA 

A décima sétima Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Gestão da Região 1 
Hidrográfica do Guaíba – CTG/RS, vinculada ao Conselho Estadual de Recursos 2 
Hídricos – CRH/RS, teve lugar no Auditório da SEMA, Avenida Borges de Medeiros, 3 
261, 15º andar - Porto Alegre - RS, no dia dezoito de julho de dois mil e dezoito, às 4 
nove horas. Membros Presentes: Eduardo Stumpf – Comitê Baixo Jacuí; Júlio 5 
Salecker – Comitê Taquari-Antas; Karla Cozza – Comitê Caí; Adolfo Klein – Comitê 6 
Sinos; Adriano Reinnheimer – Comitê Lago Guaíba; Valéria Borges Vaz – Comitê 7 
Pardo; Alexandre Swarowsky – Comitê Vacacaí; Sérgio Cardoso – Comitê Gravataí; 8 
Paulo Cervi – Comitê Alto Jacuí; Maj. Delamar – SSP/CABM. Demais Presentes: 9 
Raíza Schuster – SEMA/DRH; Gabriel Frota – CRH/SEMA. O Presidente dá início à 10 
reunião saudando a todos e questiona se há alguma demanda de inserção de itens na 11 
pauta. Não havendo manifestações, o Presidente entra na ordem do dia. Item 1. 12 
Apreciação da Ata da 16ª Reunião Ordinária da CTG: Os membros presentes 13 
dispensam a leitura e o Presidente coloca a ata em regime de votação. Aprovado por 14 
unanimidade. Item 2. Ofício sobre Planos de Bacia na Região Hidrográfica do 15 
Guaíba: O Presidente Júlio Salecker coloca que o Ofício foi elaborado na última 16 
reunião, porém, deliberou-se por finalizá-lo na reunião atual. Após debates e 17 
esclarecimentos, Valéria Borges Vaz faz contribuições a serem incorporadas ao ofício 18 
e o Presidente coloca a proposta, com as alterações citadas, em regime de votação. 19 
Aprovado por unanimidade. Item 3. Instituição do GT da Qualidade da Água: O 20 
Presidente coloca que este debate foi aberto na última reunião, porém, ficou em aberto 21 
quem seriam os membros do GT. Após breves debates, o Presidente apresentou os 22 
membros que já foram indicados ao GT e colocou que, na primeira reunião do grupo, 23 
será eleito um coordenador. Sérgio Cardoso propõe que este grupo seja debatido 24 
também critérios e tipos de análise para as águas subterrâneas. Após debates, 25 
encerrou-se este item da pauta, sem deliberação. Item 4. SIOUT – Situação dos 26 
cadastros em cada uma das bacias da Região Hidrográfica do Guaíba: Raíza 27 
Schuster faz breve apresentação sobre a situação dos cadastros no SIUOT na região 28 
hidrográfica do Guaíba. Após esclarecimentos, acordou-se a Secretaria Executiva do 29 
CRH encaminhar a apresentação à todos os membros da CTG. Acordou-se também 30 
convidar representante da Divisão de Outorga para a próxima reunião com intuito de 31 
apresentar prazos e funcionalidades do módulo de outorga. Valéria Borges Vaz ainda 32 
propõe que o acompanhamento dos cadastros do SIOUT seja pauta permanente nos 33 
Comitês de Bacia, e solicita que seja encaminhado aos membros da CTG o 34 
acompanhamento feito pelo Comitê Pardo, para conhecimento. Sérgio Cardoso 35 
também coloca que o CRH deve propor uma Resolução com o intuito de instituir o 36 
SIOUT como instrumento oficial de outorga do Estado do Rio Grande do Sul. Item 5. 37 
Procedimentos para o novo Instrumento de Firmamento das Parcerias para 38 
Manutenção dos Comitês de Bacia: Gabriel Frota faz breve apresentação sobre a 39 
situação atual dos convênios e o estado da arte do instrumento para firmamento das 40 
parcerias. Informa ainda que, na reunião do FGC, marcada para o dia 25/07, será 41 
apresentado por parte da Secretaria Executiva do FRH os procedimentos para o novo 42 
modelo de parcerias. Item 6. Assuntos Gerais: I. Valéria Borges Vaz coloca que 43 
deve começar a ser pautado nos Comitês a questão do rateio e da cobrança. Cita que 44 
o Art. 34 da Lei 10.350 deve ser regulamentado, visando possibilitar a implantação de 45 
ações dos planos de bacia e outros projetos. II. Adolfo Klein coloca a necessidade de 46 
fazer uma gestão integrada da região hidrográfica. Cita que os planos devem ser 47 
revisados de maneira integrada, visando uma gestão integrada de toda a região 48 
hidrográfica. III. Alexandre Swarowsky faz breve relato sobre a participação no 49 
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Fórum Nacional de Comitês de Bacia e no ENCOB. IV. Sérgio Cardoso coloca que os 50 
Municípios assumem atribuições de licenciamento ambiental e isso precisa ser 51 
incorporado no debate sobre qualidade da água. V. Sérgio Cardoso faz breve relato 52 
sobre as planícies de inundação e coloca que isso precisa ser esclarecido sobre de 53 
quem é a atribuição da definição das planícies de inundação. Cita que os Comitês 54 
devem pautar isso em plenária e fazer proposições de Resoluções sobre o assunto. 55 
VI. Júlio Salecker coloca que foi demandado pela Secretaria Executiva do FRH as 56 
demandas da RHG para o orçamento do FRH para 2019. Cita que a ideia é tratar via 57 
e-mail e, na reunião do FGC marcada para dia 25/07, finalizar a proposta final da 58 
região hidrográfica. Com nada mais havendo a tratar, o Presidente deu a reunião por 59 
encerrada.  60 


