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A vigésima nona reunião ordinária da Câmara de Gestão da Região Hidrográfica do Guaíba 2 

ocorreu no dia três de março de dois mil e vinte e um, às 14h, e foi realizada de maneira 3 

totalmente online, via plataforma digital Cisco Webex. Membros Presentes:  Julio Salecker – 4 

Comitê Taquari-Antas; Kely Boscato - Comitê Sinos; Valery Pugatch - Comitê Lago Guaíba e 5 

Ana Carara;  Verushka Xavier de Oliveira  – Comitê Pardo; Scheila Daiana Severo Hollveg - Comitê 6 

Vacacai; Sérgio Cardoso – Comitê Gravataí; Mateus Ceruti - Comitê Alto Jacuí e Carla Carbonel 7 

– Secretaria de Obras e Habitação. Membros ausentes: Comitê Baixo Jacuí, SEMA e 8 

SSP/Comando Ambiental. Demais Presentes:  Carmem Silva e Gabriel Frota – SE/CRH. O 9 

Presidente dá as boas vindas a todos e dá inicio a reunião. Item 1. Apreciação da ata da 28ª 10 

Reunião da CGG: ata encaminhada junto com a convocação, sem manifestações de alteração, 11 

o Presidente coloca a mesma em regime de votação. Aprovada por unanimidade. Item 2. 12 

Organização das Entidades que representarão a Região Hidrográfica do Guaíba nas Oficinas de 13 
Modernização da Lei 10350/1994 nas Categorias: Universidades, Organzações Técnico-Científicas, 14 
ONG’s  e Câmaras de Vereadores. Presidente Valery relembra que foram indicadas as entidades para 15 
participarem das oficinas na reunião passada e informa que trouxe à pauta desta reunião para que se 16 
houver a intenção destas entidades discutirem, dentro deste fórum, e levarem alguma proposta para as 17 
oficinas. Palavra à disposição. Julio Salecker expõe que está claro, na reunião passada foram escolhidas 18 
as entidades, apresentadas ao CRH, as oficinas estão montadas e no Comitê Taquari-Antas os dois 19 
representantes indicados foram contatados, esclarecido como seria a sequencia. Reforça que por parte 20 
do Taquari não tem dúvidas. O Presidente solicita que conste em ata que foi aberto espaço na CGG para 21 
que as entidades viessem hoje aqui se manifestassem e organizassem alguma demanda que julgassem 22 
necessária para levarem para as oficinas. Até o momento não houve participação. Não havendo mais 23 
manifestações passa ao item seguinte. Item 3. Propostas de Modernização da ei 10,350/1994 e 24 
Calendários das Oficinas – O presidente Valery explica que este espaço foi aberto na CGG para que os 25 
Comitês se organizem para a Oficina no dia 22 de março. Palavra à disposição. Julio Salecker – Taquari-26 
Antas faz um breve relato de como o assunto passou por dentro do Comitê, foi distribuído o questionário 27 
as entidades com explicativo, apresentada a metodologia do DRHS. Passou do mesmo modo dentro da 28 
CPA para responder não como membro, mas como CPA. Foi dado prazo para entrega dos questionários 29 
as entidades e dos 40 membros, apenas 13 devolveram. A SE do Comitè fez uma síntese das respostas 30 
para entregar no dia da oficina. Na última reunião do Comitê foi dado espaço a cada membro para expor 31 
como foram as discussões nas categorias, se não responderam o porquê. Tem categorias engajadas se 32 
preparando para participar oficina, o pessoal da indústria tem uma live com empresários. O presidente 33 
Valery informa que no Comitê do Lago Guaíba houve dificuldades do preenchimento do questionário por 34 
alguns membros, foi dado prazo e das 30 entidades apenas 03 devolveram. Diante disso marcaram uma 35 
reunião extraordinária para auxiliar o preenchimento que contou com a presença do Diretor Paim e a 36 
presença maciça dos membros. Foi dado um segundo prazo e retornaram 09 questionários dos 30 37 
membros. Então foi dado um terceiro prazo para ser entregue ao Grupo de Trabalho que está tratando 38 
desse assunto. Sergio Cardoso – Comitê Gravataí pede a palavra porque estava com problemas técnicos 39 
e não pode se manifestar. Sobre as entidades técnico-científicas APSG, ABES E ABRH explica que não 40 
conseguiu contato com a ABRH, mas teve contato com a ABES e falaram das respostas do questionário 41 
mas como dar um foco dentro da categoria. Para isso fizeram uma reunião de uma hora. Informa ainda as 42 
datas das oficinas a serem realizadas. O Presidente faz a leitura da Resolução CRH 377/2021 sobre a 43 
homologação do processo eleitoral de entidades e diretoria do Comitê Alto Jacui para conhecimento que 44 
há uma diretoria eleita e homologada pelo CRH. 4. Assuntos Gerais: Julio Salecker informa que 45 
disponibilizou o estudo, de forma provisória, para os Comitês que quiserem utilizar. Nele está o 46 
diagnóstico de todos os atores do sistema sobre o atingimento das metas e coloca-se à disposição das 47 
Diretorias. Sergio Cardoso coloca que Comitê Gravataí está em processo eleitoral, foi feita a publicação 48 
do edital público. Reforça a importância da participação dos Comitês no DRH Comunica como 49 
oxigenação do sistema proporcionada pela discussão da Modernização da Lei e mesmo com grande 50 
participação ainda na sua visão é baixa em relação ao número de Comitês. Ana Carara ratifica a 51 
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colocação do Sergio. Os debates que vem ocorrendo sobre o Marco do Saneamento a fez lembrar aquele 52 
desafio à CGG pelo Diretor Paim bem no início deste governo sobre a regionalização. E reforça que as 53 
entidades dos comitês deveriam ter uma participação mais ativa. Carmem Silva, sobre as participações 54 
nos eventos, confirma que essa ausência tem sido observada nas participações dos DRH Comunica. 55 
Sergio Cardoso convida a todos para o Seminário que ocorrerá no final de março sobre Águas 56 
Subterrâneas com apoio da UNIPAMPA. Não havendo mais assuntos a serem tratados, o Presidente 57 
Valery encerrou a reunião. 58 


