
 
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E  INFRAESTRUTURA 

28ª REUNIÃO ORDINÁRIA CAMARA DE GESTÃO DA  
REGIÃO HIDROGRÁFICA DO GUAÍBA 

A vigésima oitava reunião ordinária da Câmara de Gestão da Região Hidrográfica do Guaíba 1 

ocorreu no dia seis de janeiro de dois mil e vinte e um, às 14h, e foi realizada de maneira 2 

totalmente online, via plataforma digital Cisco Webex. Membros Presentes:  Adelaide Juvena K. 3 

Ramos – Comitê Taquari-Antas; Viviane Nabinger - Comitê Sinos; Valery Pugatch - Comitê Lago 4 

Guaíba;    Valéria Vaz  – Comitê Pardo; Alexandre Swarowsky - Comitê Vacacai; Sérgio Cardoso 5 

– Comitê Gravataí; Mateus Ceruti - Comitê Alto Jacuí; Paulo Paim – SEMA e Ten. Maurimar 6 

Lima - Comando Ambiental. Membros ausentes: Comitê Baixo Jacuí; Comitê Caí; Carla 7 

Carbonel – SOP.  Demais Presentes: Danusa Ribeiro – Comitê Alto Jacuí Julio Salecker, 8 

Comitê Taquari-Antas; Verushka Xavier de Oliveira- Comitê Pardo; Kely Boscato  – Comitê Sinos  9 

Carmem Silva e Gabriel Frota – SE/CRH. O Presidente dá as boas vindas a todos e entra na 10 

ordem do dia. Item 1. Apreciação da ata da 27ª Reunião da CGG: Os membros presentes 11 

dispensam a leitura da ata e o Presidente coloca a mesma em regime de votação. Aprovada 12 

por unanimidade. Item 2. Deliberação sobre o documento já elaborado e distribuído para 13 

análise, a ser encaminhado ao Diretor do DRHS sobre tornar a Região Hidrográfica do 14 

Guaíba em uma única unidade de gestão, tendo o atual Comitê do Lago Guaíba como o 15 

futuro Comitê de Integração da Unidade de Gestão do Guaíba: Após breves 16 

esclarecimentos, o Presidente coloca que o documento já foi encaminhado a todos os membros 17 

da CGG e que a proposta é apenas votar sobre o envio ou não do mesmo. Não havendo 18 

manifestações sobre o documento, o Presidente coloca o mesmo em regime de votação. 19 

Aprovado por maioria, com 01 abstenção. Item 3. Propostas dos Comitês para 20 

modernização da Lei 10.350/1994: O Presidente coloca que, considerando o novo plano de 21 

trabalho apresentado na ultima reunião do CRH, as contribuições dos Comitês devem ser 22 

apresentadas nas oficinas destinadas a estes atores. Portanto, propõe que este item de pauta 23 

não seja debatido e que as contribuições dos comitês fiquem para suas respectivas oficinas. 24 

Valéria Borges Vaz questiona como será considerada a contribuição do Comitê Pardo já 25 

enviada previamente. Paulo Paim cita que as contribuições já recebidas estão devidamente 26 

arquivadas e serão consideradas, em caráter complementar às oficinas. Não havendo mais 27 

questionamentos, passou-se ao próximo item da pauta. Item 4. Deliberação sobre Escolha das 28 

Entidades que representarão a RH nas oficinas de modernização da Lei 10.350/1994 nas 29 

categorias Universidades, Organizações técnico-científicas, ONG’s e Câmaras de 30 

Vereadores: O Diretor Paulo Paim coloca que houve proposição, por parte do FGC, de que as 31 

indicações das entidades representantes das oficinas de modernização da Lei 10.350 sejam 32 

feitas dentro das Câmaras de Gestão de Região Hidrográfica, o que é algo extremamente 33 

importante e que valoriza estas instâncias. Valery Pugatch coloca que, dentro da região do 34 

Guaíba, foram criadas duas comissões, informalmente, com intuito de escolher as universidades 35 

e as organizações técnico científicas e que, as ONG’s e as Câmaras de Vereadores, seriam 36 

definidas na presente reunião. Cita que, a coordenadora responsável pelas universidades era a 37 

Valeria. Valeria Borges Vaz coloca que houve uma articulação com alguns atores e coloca que 38 

ficou acordada a indicação das seguintes universidades: UFSM e a UNISC. Paulo Paim cita que 39 

há a possibilidade de indicar 3 universidades. Viviane Nabinger propõe que seja a UNISINOS. 40 

Para as indicações das organizações técnico-científicas, Sérgio Cardoso ficou responsável pela 41 

comissão. Cita que houve dificuldades para contatos e articulação das indicações, devido a falta 42 

de retorno. Portanto, cita que o debate pode ser aberto na presente reunião. Paulo Paim faz 43 

breve relato de como foi feito as indicações na CGL. Após breves debates e esclarecimentos, 44 

ficou acordado as seguintes indicações: ABES, ABRH e APSG. Valery Pugatch coloca que há 45 

poucas inscrições para as indicações das ONGs e das CVs e, portanto, propõe que seja dado 46 

um prazo para se efetivar estas indicações. Paulo Paim coloca que, para as ONGs, entende que 47 
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há possibilidade de realizar as indicações na presente reunião. Após breves debates, ficou 48 

acordado as seguintes indicações: Movimento Roessler, Fundação Pró Rio Taquari e APNVG. 49 

Para as Câmaras de Vereadores ficaram as seguintes indicações: CV de Garibaldi, CV de 50 

Canoas e CV de Santa Maria. Após discussão, os membros presentes aprovaram as indicações 51 

realizadas e passou-se ao próximo item da pauta. Item 5. Eleição da Presidência e Vice-52 

Presidência da CGG: Após breves debates e esclarecimentos, foi montada a seguinte chapa: 53 

Valery Pugatch para Presidente da CGG representando o Comitê do Lago Guaíba e Sérgio 54 

Cardoso para Vice-Presidente representando o Comitê Gravataí. Os membros presentes 55 

aprovam a chapa por unanimidade. Item 6. Assuntos Gerais: Não houve inscrições em 56 

assuntos gerais e, com nada mais havendo a tratar, o Presidente deu a reunião por encerrada. 57 


