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No quarto dia do mês de março de dois mil e vinte, as quatorze horas e quinze 1 

minutos,  no Auditório da sede da SEMA, Av. Borges de Medeiros, nº 261, 15º 2 

andar, Porto Alegre – RS, ocorreu a vigésima quinta reunião ordinária da 3 

Câmara de Gestão da Região Hidrográfica do Guaíba. Membros Presentes:; 4 

Verônica Della Mea – Comitê Baixo Jacuí; Kely Boscato – Comitê Sinos; 5 

Rafael Altenhofen – Comitê Caí; Adelaide Juvena Kleger Ramos – Comitê 6 

Taquari-Antas; Verushka Xavier – Comitê Pardo; Sérgio Cardoso – Comitê 7 

Gravataí; Adriano Skebsky Reinnheimer e Valery Pugatch – Comitê Lago 8 

Guaíba; Danusa Ribeiro – Comitê Alto Jacuí; Paulo Paim – SEMA; Mauri 9 

Machado Antunes – SOP. Demais Presentes: Ana Elizabeth Carara – 10 

Comitê Lago Guaíba. O Presidente dá início à reunião saudando a todos e 11 

propõe a inversão de pauta entre os itens 2 e 3, apreciando primeiro a 12 

apresentação sobre o PróGuaíba e, após, a continuidade da discussão sobre a 13 

possibilidade de tornar a Região Hidrográfica em uma única unidade de gestão. 14 

Os membros presentes concordam com a proposta e, então, o Presidente entra 15 

na ordem do dia. Item 1. Apreciação da Ata da 24ª Reunião Ordinária da 16 

CGG: Presidente Valery Pugatch aponta a necessidade de alterações no 17 

cabeçalho e na linha 1 da ata. Após alterações, o Presidente coloca a mesma 18 

em regime de votação. Aprovada por maioria, com 02 (duas) abstenções. 19 

Item 3. Apresentação sobre o PróGuaíba – Ana Elizabeth Carara: Ana 20 

Elizabeth Carara faz breve apresentação sobre o histórico do programa. 21 

Relata os objetivos principais e os marcos legais que foram necessários para a 22 

sua implantação. Cita que houve a necessidade da criação de um fundo de 23 

investimentos para o programa visando possibilitar a aplicação dos recursos. 24 

Apresenta brevemente os projetos que foram desenvolvidos. Faz breve relato 25 

sobre os valores e a aplicação dos recursos financeiros. Finaliza colocando que, 26 

devido ao esgotamento dos recursos, não foi possível dar continuidade as ações 27 

do programa, tendo em vista que estas deveriam ser contínuas e, 28 

consequentemente, com aplicação financeira contínua. Após debates e 29 

esclarecimentos, passou ao item 2 da pauta. Item 2. Continuidade da 30 

discussão sobre a possibilidade de tornar a atual Região Hidrográfica 31 

do Guaíba em uma única unidade de gestão, tendo no atual Comitê do 32 

Lago Guaíba o futuro Comitê de Integração da Unidade de Gestão do 33 

Guaíba: O Presidente faz breve relato sobre a proposta apresentada pelo DRH, 34 

com 02 alternativas principais para a integração da região hidrográfica. Paulo 35 

Paim, diretor do DRH, coloca que esta proposta é apenas um documento 36 

norteador, sendo possível alterar a proposta ou ainda propor novas alternativas, 37 

conforme for entendimento da CGG. Faz ainda breve relato sobre de onde 38 

surgiram as propostas. Após amplo debate, o Presidente propõe que cada 39 

Comitê traga nas próximas duas reuniões da CGG, uma proposta para esta 40 

integração. Ou, sendo o caso, se manifeste sobre a contrariedade da integração 41 

da região como uma única unidade de gestão. Após esclarecimentos, ficou 42 

acordado cada Comitê da Região Hidrográfica do Guaíba trazer sua proposta, a 43 

serem debatidas e deliberadas nas próximas duas reuniões. Item 4. Assuntos 44 
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Gerais: Sérgio Cardoso, representante do Comitê Gravataí, coloca que está 45 

sendo retomada a discussão sobre água subterrânea no Estado. Faz breve 46 

relato sobre a abordagem feita pelo novo código de meio ambiente referente a 47 

águas subterrâneas. Cita a importância da Câmara Técnica de Águas 48 

Subterrâneas – CTAS como norteadora do debate e solicita uma atenção 49 

especial por parte dos Comitês que tem vaga na referida Câmara Técnica, 50 

visando a indicação de qualidade para a mesma e continuidade dos trabalhos. 51 

Sem mais inscrições em assuntos gerais e não havendo mais nada a ser 52 

debatido, o Presidente deu a reunião por encerrada. 53 


