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CÂMARA TÉCNICA DE GESTÃO DA REGIÃO HIDROGRÁFICA GUAÍBA 

A vigésima Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Gestão da Região Hidrográfica do Guaíba 1 
– CTG/RS teve lugar no auditório da SEMA, Avenida Borges de Medeiros, 261, 15º andar - 2 
Porto Alegre - RS, no dia oito de maio de dois mil e dezenove, às quatorze horas. Membros 3 
Presentes: Eduardo Osório Stümpf – Comitê Baixo Jacuí; Júlio César Salecker – Comitê 4 
Taquari-Antas; Karla Leal Cozza– Comitê Caí; Adolfo Klein– Comitê Sinos ; Valery Nunes 5 
Pugatch– Comitê Lago do Guaíba; Valéria Borges Vaz– Comitê Pardo; Scheila Hollves– Comitê 6 
Vacacaí-Vacacaí Mirim; Paulo Robinson Samuel– Comitê Gravataí; Rafael Midugno– SEMA; 7 
João Batista Steigler– SOP; Sady Marcos Leal Brazeiro– SSP. O Comitê Alto Jacui teve ausência 8 
justificada. O Presidente Júlio Salecker começa a relatar a ordem do dia. Houve solicitação de 9 
mudança da ordem do dia, aceita pelos presentes, passando o item 4 para o segundo da pauta. 10 
Item 1. Apreciação da ata da 19ª Reunião Ordinária da CTG: aprovado por unanimidade. Item 11 
4. Apresentação de Resultado GT de Qualidade da Água – FEPAM (recomendações em 12 
anexo): Representante da FEPAM e Coordenador do GT de Qualidade da Água, Rafael 13 
Midugno, começa uma breve fala a respeito do sistema RS-Água e da necessidade de 14 
implementar o projeto. O sistema seria formado, inicialmente, com dados vindos da rede de 15 
monitoramento da FEPAM, havendo previsão de cadastramento de dados de qualidade 16 
também por usuários externos, tais como pesquisadores ou empreendedores. Coloca que após 17 
o encaminhamento do orçamento à Diretoria Técnica da FEPAM o processo teria ficado 18 
parado, devido ao fato da gestão anterior ter considerado o custo do sistema muito alto (R$ 19 
400.000,00). Diversas fontes para financiamento desse sistema são citadas: FEMA, FRH, 20 
Progestão e Qualiágua. Finaliza dizendo que se o sistema não for implementado, a demanda 21 
inicial levada ao GT de Qualidade da Água não estará mais atendida. Representante do Baixo 22 
Jacuí, Eduardo Osório Stümpf, sugere que a CTG encaminhe a matéria ao CRH, recomendando 23 
que este encaminhe ao CONSEMA e ao Conselho Gestor do Fundo Estadual do Meio Ambiente 24 
para solicitar recursos junto ao FEMA, com o intuito de subsidiar a contratação de empresa 25 
para desenvolver e implementar o sistema de monitoramento. Proposta de encaminhamento 26 
aprovada por unanimidade. Item 2. Eleição da Presidência e Vice CTG: O presidente Júlio 27 
Salecker cumprimenta a todos os presentes na sala, e faz um breve depoimento em 28 
agradecimento por sua gestão. Sugere que o Vice Adolfo Klein se torne o presidente, sendo 29 
necessário um vice para compor a chapa. As secretarias de Estado se abstiveram de concorrer. 30 
Valery Nunes Pugatch, representante do Comitê do Lago Guaíba se candidata a vice-31 
presidência. Após breves debates, foi colocado em regime de votação a proposta de o 32 
representante do Comitê Sinos, Adolfo Klein, fica como Presidente e Valery Pugatch, 33 
representante do Comitê Lago Guaíba, como vice-presidente da CTG Gestão 2019-2020. 34 
Aprovado por unanimidade. Item 3. Nivelamento – Reuniões dos Comitês com Diretor do 35 
DRH: Valéria Borges Vaz, representante do Comitê Pardo, coloca que conversou com o 36 
diretor Paulo Paim, a respeito da elaboração de um projeto executivo, que gera 37 
disponibilidade e qualidade no Rio Pardinho e sobre a proposta de se utilizar do rateio de 38 
custo para a implantação de algumas ações do plano. O representante do Comitê Baixo Jacuí, 39 
Eduardo Osório Stümpf, fala a respeito da necessidade de reunião com o diretor, pois ainda 40 
não teve a oportunidade para debater. Valery Pugatch, representante do Comitê do Lago 41 
Guaíba, põe em pauta a grande necessidade de haver maior comunicação entre os comitês, 42 
para que seja debatido a respeito da compatibilização entre os planos de bacia da região. A 43 
representante do Comitê Vacacai, Scheila Hollveg, coloca que o comitê ainda não tem um 44 
plano de bacia e da concordância entre o diretor, Paulo Paim, e o comitê de dar um passo 45 
atrás, fazendo reuniões, com presença do diretor, para que seja feito esclarecimento da 46 
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necessidade e da importância do plano. O representante do Comitê Taquari-Antas, Júlio 47 
Salecker, fala da necessidade de término do plano de bacia e coloca que houve a demanda 48 
para o diretor rever a situação do plano e de sua contratação para a elaboração da Fase C. 49 
Karla Cozza, representante do Comitê Caí, expõe que foi colocado o impasse entre a 50 
interpretação do enquadramento pelo antigo diretor e a não liberação de outorga aos 51 
produtores de hortifrutigranjeiros, em especial os plantadores de morango. Também foi 52 
pedido que a lei de outorga de barragens no Estado, em especial as dimensões, fosse 53 
melhorada considerando as peculiaridades de cada bacia. Exemplificando-se o caso do Caí, 54 
onde as dimensões aprovadas não enquadram-se na geomorfologia da bacia. Paulo Robinson, 55 
representante do Comitê Gravataí, coloca que o comitê ainda não fez reunião com o diretor. 56 
Adolfo Klein, representante do Comitê Sinos, expõe que na reunião foram debatidos diversos 57 
assuntos, com ênfase para a questão do encerramento do CNPJ do comitê e o processo 58 
eleitoral do Comitê. Item 5. Discussão sobre Pautas comuns na Região Hidrográfica do 59 
Guaíba: Após amplo debate, os membros presentes estabeleceram algumas pautas que devem 60 
ser debatidas como região hidrográfica: Alteração da Lei 10/350; Plano Estadual de Recursos 61 
Hídricos; Gestão Integradas da Bacias e Recuperação da Mata Ciliar. Item 6. Assuntos Gerais: 62 
não houve debate em assuntos gerais. Não havendo mais assuntos a tratar, o Presidente, Júlio 63 
Salecker, deu a reunião como encerrada.  64 


