
 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

SECRETARIA AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL – SEMA 
19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CTG 

CÂMARA TÉCNICA DE GESTÃO DA REGIÃO HIDROGRÁFICA GUAÍBA 

A décima nona Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Gestão da Região 1 
Hidrográfica do Guaíba – CTG/RS teve lugar no auditório da SEMA, Avenida 2 

Borges de Medeiros, 261, 15º andar - Porto Alegre - RS, no dia vinte e seis de 3 
setembro de dois mil e dezoito, às nove horas. Membros Presentes: Eduardo 4 
Osório Stümpf – Comitê Baixo Jacuí; Maria do Carmo – Comitê Taquari-5 
Antas; Karla Leal Cozza – Comitê Caí; Adolfo Klein – Comitê Sinos; Adriano 6 
Skebsky Reinnheimer – Comitê Lago do Guaíba; Valéria Borges Vaz – 7 

Comitê Pardo; Alexandre Swarowsky – Comitê Vacacaí-Vacacaí Mirim; Raiza 8 
Schuster – SEMA; Christian Rodrigues Cunha – SSP. O Vice-Presidente 9 

Adolfo Klein coloca que, devido a impedimentos particulares, o Presidente 10 
Júlio Salecker não poderá se fazer presente. O Vice-Presidente entra então na 11 
ordem do dia: Item 1. Apreciação da ata da 18ª Reunião Ordinária da CTG: 12 
Os membros presentes dispensam a leitura da ata e o Vice-Presidente coloca a 13 

mesma em regime de votação. Aprovado por unanimidade. Item 2. 14 
Avaliação do 8º FIGA – oportunidade desperdiçada pelos Comitês: Karla 15 

Cozza coloca que não concorda que o 8º FIGA foi uma oportunidade 16 
desperdiçada. Adriano Reinnheimer coloca que a divulgação do evento não 17 
se deu pelo meio institucional devido, prejudicando a ampla participação. Vice-18 

Presidente Adolfo Klein cita que a realização do evento não foi notícia em 19 
nenhuma mídia de veiculação da imprensa, mesmo tendo sido organizado pela 20 

Associação Rio-grandense de Imprensa. Item 3. Definição do Ofício CTG ao 21 
Governador sobre o SERH: Vice-Presidente Adolfo Klein coloca que foi 22 
enviado, durante o pleito eleitoral, a todos os candidatos a Governador do 23 

Estado, um ofício do Fórum Gaúcho de Comitês expondo as principais 24 
necessidades para o Sistema Estadual de Recursos Hídricos. Cita que a ideia 25 

é reforçar este ofício ao Governador eleito. Questiona se a CTG deve apenas 26 

reforçar estes posicionamentos do FGC ou se há algo a ser incluído em novo 27 
ofício. Os membros presentes optam, então, pela leitura ponto a ponto do ofício 28 
encaminhado pelo FGC. Após breves debates, ficou acordado que deve-se 29 
reforçar a questão da manutenção dos Comitês de Bacia, citando a importância 30 
da implantação do instrumento para firmamento das parcerias. Eduardo 31 

Stumpf coloca que deve ser reforçado também a questão do fortalecimento do 32 
DRH e ampliação da integração institucional entre SEMA e FEPAM. Após 33 
debates, Adolfo Klein propõe que se aguarde a definição da composição do 34 
novo secretariado e, após isto, a CTG marcar uma reunião com o novo diretor 35 
do DRH para reforçar estes posicionamentos. Item 4. Avaliação da Simulação 36 

da Cobrança: Karla Cozza expõe que não ficou claro como se chegou 37 
aqueles valores de referência. Após amplo debate, os membros presentes 38 

concordam que a proposta apresentada não foi satisfatória, sendo necessário 39 
maiores esclarecimentos visando possibilitar que as diretorias dos Comitês 40 
possam defender a proposta em suas bases. Item 5. Assuntos gerais: I - 41 
Agendamento próxima reunião da CTG: após debate os membros presentes 42 
entraram em acordo para reunião na data 16/01/2019, às 14h. Com nada mais 43 
havendo a tratar, o Vice-Presidente deu a reunião por encerrada. 44 


