
 
 

 
 

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

CONSELHO DE RECURSOS HÍDRICOS 

8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO 
DO PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - CTPERH 

Ao vigésimo segundo dia do mês de março de dois mil e vinte e dois, às 9h30min, 1 

ocorreu a oitava reunião ordinária da Câmara Técnica de Acompanhamento do 2 

Plano Estadual de Recursos Hídricos - CTPERH, de maneira totalmente online, via 3 

plataforma Cisco Webex. Membros Presentes: Júlio Salecker – Comitê 4 

Taquari-Antas; João Paulo Bezerra – Comitê Passo Fundo; Álvaro Werlang – 5 

Comitê Baixo Jacuí; Thiago Gimenez – Comitê Lago Guaíba; Alessandro Noal 6 

– Comitê Santa Maria; André Panziera – Comitê Quaraí; Raíza Schuster – 7 

SEMA; Luis Sérgio Feijó – Secretaria da Saúde; Altair Hommerding – 8 

SEAPDR; Maj. Robinson Marcos Garcia – SSP/PATRAM. Demais Presentes: 9 

Rafael Midugno – FEPAM; Mateus Cerutti – Comitê Alto Jacuí; Juliana 10 

Young – Comitê Camaquã; Karla Cozza – Comitê Caí; Valdomiro Haas – 11 

SEAPDR; Gustavo Toniolo – DRHS/SEMA. O Presidente Júlio Salecker saúda à 12 

todos e dá início á reunião. Solicita a conferência do quórum e, após confirmação 13 

de que há o quórum regimental, entra na ordem do dia. Item 1: Apreciação da 14 

ata da 7ª Reunião Ordinária da CTPERH: João Paulo Bezerra solicita que haja 15 

uma correção em seu nome na ata da última reunião. Gabriel Frota, 16 

representando a Secretaria Executiva do CRH confirma que a correção será feita 17 

e, não havendo mais manifestações, o Presidente coloca a ata em regime de 18 

votação, com a alteração solicitada. Aprovada por unanimidade. Item 2. 19 

Dúvidas e comentários sobre o Relatório Anual de Recursos Hídricos: 20 

Alessandro Noal aponta que no RARH no que tange à bacia do Rio Santa Maria 21 

consta que apenas alguns trechos considerados como especiais, conforme 22 

resolução de 2016. Porém, toda a bacia do Santa Maria ainda está contemplada 23 

como bacia especial, tanto que todos os pontos de captação da bacia são 24 

inseridos nos acordos anuais de retirada de água. Raíza Schuster coloca que irá 25 

revisar essa questão e agradece a contribuição. João Bezerra coloca que sentiu 26 

falta da questão das transposições, pois, há algumas transposições nas bacias do 27 

Estado que contribuem para evitar o racionamento em alguns municípios. Raíza 28 

Schuster coloca que é uma boa sugestão que será considerada na revisão. Com 29 

nada mais havendo a tratar, passou-se ao próximo item da pauta. Item 3. 30 

Proposta de Organização para as Oficinas Setoriais e com os Comitês: 31 

Raíza Schuster apresenta brevemente o andamento do cronograma e cita que, 32 

após a divulgação do RARH, em maio, ocorrerão as oficinas para percepção e 33 

discussão dos problemas. Coloca que está sendo planejado realizar oficinas com 34 

os setores usuários e transversais e oficinas com os comitês de bacia. Apresenta 35 

as entidades que serão convidadas para as oficinas dos setores usuários e coloca 36 

que a proposta é de que todos possam contribuir com mais entidades, conforme 37 

acharem necessário e sentirem falta. Após apresentar todas as oficinas e as 38 

entidades que tem previsão de serem convidadas, os membros presentes 39 

contribuíram com mais algumas indicações e a proposta é de que até as próximas 40 

reuniões possa se fechar estas indicações e definir as datas das oficinas. Ficou 41 

acordado também definir se essas reuniões setoriais serão abertas ao público ou 42 

não. A proposta é que sejam transmitidas via youtube, para que hajam ouvintes. 43 

Citou-se também a possibilidade de os membros da CTPERH acompanharem todas 44 
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as oficinas. Raíza apresenta também brevemente a programação das oficinas, 45 

também deixando claro que a mesma está aberta a contribuições. Como formas 46 

de contribuição, ficou acordado que será enviado formulário previamente para, 47 

posteriormente, realizar as oficinas já com os formulários preenchidos e já tendo 48 

uma posição das entidades, visando otimizar as oficinas. Acordou-se também que 49 

será dado apoio prévio à setores que tiverem dificuldades na participação virtual 50 

nas oficinas, como o caso das comunidades tradicionais, por exemplo. Após amplo 51 

debate, ficou acordado que as oficinas, de preferência, sejam realizadas pela 52 

manhã, evitando as segundas e sextas-feiras. Acordou-se que, na próxima 53 

reunião, será trazido já os tópicos divididos por oficina. Com nada mais havendo a 54 

tratar, passou-se ao próximo item da pauta. Item 4. Acompanhamento do 55 

cronograma do PERH: Os membros presentes concordam que esta pauta já foi 56 

contemplada no item anterior. Item 5. Assuntos Gerais: Maj. Robinson Garcia 57 

coloca que foi citado uma certa dificuldade de participação e mobilização social no 58 

âmbito dos Comitês de Bacia e cita que, no seu entendimento, quando há uma 59 

convocação para uma determinada reunião, há uma certa obrigatoriedade para 60 

quem está sendo convocado, tendo em vista que o ato convocatório entende que 61 

já há um compromisso do convocado. O Presidente Júlio Salecker coloca que, no 62 

sistema de recursos hídricos, há diversas representações que são a partir de 63 

voluntariados e que, apesar da obrigatoriedade a partir do ato convocatório, é 64 

necessário levar em consideração as dificuldades de diversos setores e a questão 65 

motivacional. Não havendo mais inscrições em assuntos gerais e com nada mais 66 

havendo a tratar, o Presidente Júlio Salecker deu a reunião por encerrada às xx 67 

horas e eu, Gabriel Frota, lavrei a presente ata. 68 


