
 
 

 
 

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

CONSELHO DE RECURSOS HÍDRICOS 

9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO 
DO PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - CTPERH 

Ao quinto dia do mês de abril de dois mil e vinte e dois, às 9h, ocorreu a nona 1 

reunião ordinária da Câmara Técnica de Acompanhamento do Plano Estadual de 2 

Recursos Hídricos - CTPERH, de maneira totalmente online, via plataforma Cisco 3 

Webex. Membros Presentes: Júlio Salecker – Comitê Taquari-Antas; Álvaro 4 

Werlang – Comitê Baixo Jacuí; Thiago Gimenez – Comitê Lago Guaíba; 5 

Alessandro Noal – Comitê Santa Maria; André Panziera – Comitê Quaraí; 6 

Fábio Avancini Rodrigues – Comitê Mirim São Gonçalo; Maria Elizabeth da 7 

Rocha – Comitê Mampituba; Raíza Schuster – SEMA; Luis Sérgio Feijó – 8 

Secretaria da Saúde; Altair Hommerding – SEAPDR. Demais Presentes: 9 

Mateus Cerutti – Comitê Alto Jacuí; Juliana Young – Comitê Camaquã; Karla 10 

Cozza – Comitê Caí; Valdomiro Haas – SEAPDR; Gustavo Toniolo – 11 

DIMETEC/DRHS. O Presidente Júlio Salecker saúda à todos e dá início á reunião às 12 

9h03min. Solicita a conferência do quórum e, após confirmação de que há o 13 

quórum regimental, entra na ordem do dia. Item 1: Apreciação da ata da 8ª 14 

Reunião Ordinária da CTPERH: Carmem Silva relata que houve solicitação de 15 

complementação na ata por parte do Presidente Júlio Salecker em assuntos 16 

gerais, que foi devidamente inserida. O Presidente então questiona se há mais 17 

alguma complementação a ser feita e, não havendo manifestações, coloca a ata 18 

em regime de votação. Aprovada por unanimidade. Item 2. Aprovação do 19 

Calendário das Oficinas Setoriais e com os Comitês: Raíza Schuster 20 

apresenta a proposta de calendário colocando que foram agendadas a partir da 21 

primeira semana do mês de maio as primeiras oficinas setoriais e, após o término 22 

das oficinas setoriais, inicia-se as oficinas com os Comitês de Bacia. Luís Feijó 23 

lembra que tem a oficina com os órgãos de governo que não consta no calendário 24 

proposto. Raíza Schuster coloca que realmente faltou agendar essa oficina e já 25 

colocou na proposta de calendário. Após breves debates, os membros presentes 26 

aprovam o calendário proposto. Item 3. Aprovação dos Convites das 27 

Oficinas: Raíza Schuster apresenta os convites e coloca que irá as imagens dos 28 

convites junto com uma breve contextualização e os links para inscrição. Após 29 

breves debates, acordou-se de inverter o horário das oficinas da região do alto 30 

Uruguai com a região do médio-baixo Uruguai. Portanto, ficou a oficina do baixo-31 

médio Uruguai no período da manhã do dia 26/05 e o alto Uruguai no período da 32 

tarde do mesmo dia. Os membros presentes aprovam as propostas de convites. 33 

Item 4. Aprovação do questionário prévio das Oficinas: Raíza Schuster 34 

apresenta a proposta dos questionários a serem encaminhados previamente as 35 

oficinas. Coloca que os tópicos a serem debatidos são os grandes problemas 36 

diagnosticados e que a ideia é que as respostas sejam as propostas de solução 37 

para cada problema. Raíza Schuster ainda coloca que irá inserir mais um campo 38 

para que os representantes que se inscreverem possam contribuir com algum 39 

outro assunto que não foi tratado nos tópicos anteriores. Após breves debates, os 40 

membros presentes aprovam a proposta de questionário. Item 5. Aprovação da 41 

lista de convidados das Oficinas: Raíza Schuster apresenta a lista de 42 

convidados e coloca que, algumas entidades de atuação mais local não foram 43 

encontrados os contatos para envio dos convites. Portanto, solicita que, se algum 44 
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membro da CTPERH tiver o contato possa preencher a planilha ou, no caso dos 45 

Comitês, solicita que a planilha seja divulgada entre seus pares, possibilitando que 46 

outros Comitê que possam ter os contatos auxiliem no preenchimento da planilha, 47 

visando dar a maior publicidade possível para os convites das oficinas. Luís Feijó 48 

questiona quantas pessoas serão convidadas no âmbito dos Comitês de Bacia. 49 

Raíza Schuster coloca que as oficinas serão para as diretorias e membros das 50 

CPA’s de Comitês, o restante da plenária poderá assistir como ouvinte. Após 51 

debates, acordou-se que os convites para participar da oficina serão para 52 

diretorias e CPA’s, extensivo aos demais membros do Comitê, limitando-se a 10 53 

participantes por Comitê. Após amplo debate, ficou aprovada a lista de convidados 54 

proposta com a possibilidade de que os membros possam adicionar mais contatos 55 

que possam ter e não estejam contemplados. Item 6. Assuntos Gerais: 6.1 56 

Júlio Salecker propõe que seja feito um grupo de whatsapp para tratar dos 57 

encaminhamentos mais urgentes da CTPERH. Os membros presentes concordam 58 

com a proposta. 6.2 Álvaro Werlang coloca que em reuniões passadas foi citado 59 

a possibilidade de contribuição dos planos de desenvolvimento estratégico dos 60 

COREDES e expõe que a Escola de Governo está agendando, para os COREDES, 61 

uma capacitação para o mês de abril visando iniciar a consulta pública nas 28 62 

regiões. Cita, portanto, que há previsão de recursos para projetos estratégicos na 63 

área de meio ambiente, colocando que muitos vão ao encontro das ações 64 

previstas nos diversos planos de bacia do Estado. 6.3 Carmem Silva cita que 65 

houve manifestação da SPGG solicitando a participação nesta CTPERH e, portanto, 66 

nas próximas reuniões a mesma já estará participando das reuniões. 6.4 Júlio 67 

Salecker coloca que a CTPERH vem se reunindo ordinariamente de 15 em 15 68 

dias devido à essa primeira fase de elaboração do Plano Estadual de Recursos 69 

Hídricos e que, a próxima reunião, está agendada para o dia 26/04. Propõe que, a 70 

partir desta reunião do dia 26, se possa seguir o trabalho da CTPERH com 71 

reuniões mais espaçadas, com reuniões mensais ou bimensais. Acordou-se que 72 

isso será resolvido na próxima reunião. Com nada mais havendo a tratar, o 73 

Presidente Júlio Salecker deu a reunião por encerrada, às 10h39min, e eu, Gabriel 74 

Frota, lavrei a presente ata. 75 


