
 

 

             Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba 

Água: recurso precioso e finito 

Decreto de criação nº 38.989/98 - Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba 
Rua Coronel Vicente, 281, sala 106 - Centro Histórico, Porto Alegre - RS, 90030-040 

e-mail: comitelagoguaiba@gmail.com 

 

Ata da 120ª Reunião Ordinária do Comitê do Lago 
Guaíba 

Data: 16 de julho de 2019 

Horário: 14h30min 

Local: Auditório da CORSAN 

Presidida por: Adriano Skrebsky e Valery Pugatch Secretariada por: Kelli Nascimento Andrade 

Membros: Adriano Skrebsky Reinheimer – DMAE; Vitor Hugo F Diogo – CORSAN; Carlos F A Garss – 
DMAE; Antonio Carlos Pedreira – PREFEITURA DE GUAÍBA; Cesar S Araújo – PM Viamão; Jorge A 
Heineck – AGEFLOR; Verônica D Mea – IBRAM; Eduíno de Mattos – AMOVISCA; Edna Y M Salgado – 
ACOMBA; Simone C Kapusta – IFRS/POA; Suzana M Lunardi – EMATER; Teresinha Guerra – UFRGS; 
Matheus S Medeiros – AMA – Kathia V Monteiro – INSTITUTO AUGUSTO CARNEIRO; Gelcira Teles – 
INSTITUTO MIRA SERRA; Ana E Carara – ABES/RS; Sumirê S Hinata – AGP/RS; Valery N Pugatch – 
SENGE-RS; Rafael Midugno – FEPAM; Adriano Schorr – CPRM. 

Convidados: Marilene M Cunha – CORSAN; Simone Peres – CORSAN; Marluza Gorga – CORSAN; Paulo 
R Menezes – CORSAN; Paula Pinto – METROPLAN; Mirian Aquino – LIONS CLUB; Deize Carneiro – 
UFRGS; Simone Steigleder – AMA; Lotar A Markus – ACOMBA. 

Aos dezesseis dias mês de julho de 2019, às 14h30min, ocorreu a 120ª Reunião Ordinária do Comitê 1 

de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba, no Auditório da CORSAN, localizado na 2 

Rua Caldas Júnior, nº 120, 18º andar, bairro Centro Histórico, Porto Alegre /RS, com a pauta:  3 

Abertura  4 

Justificativa de Faltas;  5 

Leitura de Expediente.  6 

Ordem do Dia  7 

1) Leitura e aprovação de ata;  8 

2) Apresentação do Plano Metropolitano de Proteção contra Cheias, pela Engº Civil Paula Pinto 9 

(METROPLAN);  10 

3) Deliberação sobre indicação dos representantes do Comitê que concorrerão às vagas das 11 

Câmaras Técnicas do Conselho de Recursos Hídricos (CRH) e do próprio Conselho a serem definidos 12 

em reunião do Fórum Gaúcho de Comitês de Bacias Hidrográficas (FGCBH) no dia 28/08/2019;  13 

4) Apresentação do Movimento Coletivo POA Inquieta.  14 

Assuntos Gerais  15 

Encerramento   16 

Na Abertura, o Presidente cumprimentou a plenária e passou a palavra para a Secretária que 17 

informou recebimento de Justificativa de Falta do representante Laercio T P – SINDAREIA. Inclusão: 18 

João Torres – ROTARY CLUB, Claudia P L Azevedo – SES, Alpha Teixeira – LIONS CLUB, Marcos L 19 

Brazeiro – CABM. Na Leitura de Expediente, a Secretária tratou de 1. Of.comlago 019/2019: apoio 20 

ao projeto “Recuperação e preservação das quatro nascentes de água mineral e dos córregos que 21 

cercam o terreno da Escola Santo Inácio, encaminhado ao Professor Ramoim Beledelli, em 22 

27/05/19; 2. Of.comlago 018/2019: Convocação RO CPA em 02/07/19 na Sema; 3. Of.comlago 23 

017/2019: solicitação de apresentação na 120ª RO do Plano Metropolitano de Proteção contra 24 

Cheias, confirmado; 4. Of.comlago 016/2019: solicitação de reunião com o Diretor Geral do DMAE. 25 

O Presidente e a representante Kathia Monteiro estiveram reunidos com o Diretor no dia 06/06/19, 26 

na ocasião, solicitaram avaliação da disponibilidade de uma sala para a sede temporária do Comitê 27 

no local até recentemente ocupado pela Coordenação de Desenvolvimento de Mercado (C-28 

Mercado) na Rua José Montaury, 159 – Centro, considerando que a Sede atual está interditada por 29 

conta do PPCI do IFRS. O Diretor encaminhou a demanda para tramitação; 5. Em 21/05/19, foi 30 

recebido o Ofício nº DI. 00833.00681/2019, IC. nº 00833.00036/2016, do MPRS, Promotoria de 31 
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Justiça de Defesa do Meio Ambiente, que solicitou Ata da 118ª RO onde constava apresentação da 32 

COPELMI. Resposta encaminhada por e-mail em 24/05/19 via Of.comlago 015/2019; 6. 33 

Moção.comlago 01-2019: Moção de apoio ao Sistema de Proteção Contra Inundações da Região 34 

Metropolitana de Porto Alegre (DNOS, 1968) face manifestação pública de derrubada do Muro da 35 

Mauá, encaminhada em 15/07/2019 ao Conselho de Recursos Hídricos, ao Departamento de 36 

Recursos Hídricos, à Assembléia Legislativa do RS e à Câmara Municipal de POA. Também, a todos 37 

os contatos do Comitê; 7. Solicitação ao FRH de vistas do processo do Convênio 013/2016: 38 

aguardando retorno da Secretária Executiva; 8. Semana Acadêmica do curso de Gestão Ambiental 39 

do IFRS/POA, que ocorrerá nos dias 2, 3 e 4/09/19, pela manhã: palestra será proferida pelo 40 

Presidente com o título: “Comitê de bacia: o que é e o que faz”; 9. Visita técnica à COPELMI: Tem 41 

sido contatado o representante da empresa para reagendamento e a cada contato, ele apresenta 42 

uma justificativa diferente, incluindo realização de Audiências Públicas. Da última vez, foi solicitado 43 

retorno após 18/07; 10. Convocação para reunião do GT2 - Qualidade e Monitoramento da Água - 44 

em 18/07/19 às 10h na CORSAN; 11. GT3 - Ações de institucionalização do Comitê (mobilização 45 

social, educação ambiental, comunicação social) - reuniu-se em 09/07/19 das 10h às 12h no 46 

Instituto Augusto Carneiro: O Presidente informou que serão executadas as ações de mobilização 47 

social, educação ambiental e comunicação social contidas no Plano e Trabalho do Convênio 48 

013/2016, que serão cotados materiais permanentes necessários para a execução das referidas 49 

ações e que Kathia Monteiro ficou como Coordenadora do Termo de Referência para elaboração de 50 

uma revista do Comitê; 11. Convocação para 101ª Reunião Ordinária do CRH: 17/07/2014, às 14h, 51 

na Sema; 12. Semana do Meio Ambiente de Viamão, atividades de representação: Kathia Monteiro 52 

fez exposição e divulgação das ações do Comitê na abertura, dia 05/06/19, no Calçadão do 53 

município e Alpha Teixeira palestrou no dia 06/06/19 para alunos dos 5ºs aos 9ºs anos de Escola 54 

Municipal, com o tema do Aquecimento Global; 13. Teresinha Guerra informou que Comitê do Lago 55 

Guaíba, a UFRGS, o IFRS Porto Alegre e a ABES-RS, promovem a IX Mostra de Trabalhos Técnicos, 56 

Científicos e Comunitários da Região Hidrográfica Guaíba, juntamente com a XXIV Semana 57 

Interamericana da Água no período de 04 a 15 de outubro de 2019. Solicitou empenho de todos na 58 

divulgação e no envio de trabalhos; 14. 21ª RO da Câmara Técnica do Guaíba (CTG) no dia 10/07/19: 59 

Atividade de representação, Valery Pugatch relatou que foi a primeira reunião com a Diretoria 60 

recentemente eleita, que o tema central foi a indicação dos representantes da região hidrográfica 61 

para o CRH. Adriano Reinheimer relatou que as indicações foram: T: Comitê Vacacaí; S: Comitê 62 

Pardo, e; T: Comitê Lago Guaíba; S: Comitê Sinos. Valery destacou que tanto esta indicação como as 63 

que serão feitas para as Câmaras Técnicas do CRH passarão por discussão em reunião do FGCBH a 64 

realizar-se no mês de agosto. Relatou também que a Moção foi discutida durante a reunião e que 65 

será lida na reunião do CRH do dia 17/07/19; 15. FGCBH, via Ofício nº 13 2019, convoca para RE em 66 

17.07.19, às 09h, na Sema. Na Ordem do Dia, em 1) Leitura e aprovação de ata, a mesma foi 67 

aprovada por unanimidade. Em 2) Apresentação do Plano Metropolitano de Proteção contra 68 

Cheias, pela Engª Civil Paula Pinto (METROPLAN), a Engenheira apresentou em power point, os 69 

temas Área de Estudo e Termos de Compromisso, Histórico e Linha Temporal, além do Escopo Geral 70 

da 1ª e da 2ª Etapas. Entregou resumo das revistas técnicas em formato impresso e anunciou que o 71 

material está disponível para download no site da METROPLAN. O Presidente abriu espaço para 72 

perguntas e Cesar Araújo perguntou se há previsão de estudo sobre perdas e Paula respondeu que 73 

não considerando que não há recurso. Eduíno de Mattos destacou a falta de planejamento, citou a 74 

problemática de cheias em Eldorado do Sul e Alvorada. Paula disse que remover e não dar uso 75 

também é um problema. Que é necessário trabalho conjunto das três esferas do poder. Teresinha 76 

Guerra parabenizou Paula e perguntou se estão trabalhando com o GT de Desastres Ambientais, 77 

quis saber onde estão instalados os servidores da METROPLAN, disse que a mesma não existe mais 78 

e que é de conhecimento de todos a escassez de recursos, que no máximo haverá concepção, 79 

raramente projetos. Sobre a APA do Banhado Grande, disse que faz parta do Conselho Consultivo, 80 
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representando a UFRGS naquela instância, que estão trabalhando no Plano de Manejo, 81 

encontrando dificuldades no acesso aos trabalhos que a Fundação já publicou. Quis saber de Paula 82 

como pode ser feito o acesso e se já tiveram tratativas sobre a APA. Paula respondeu que a 83 

METROPLAN ainda existe, que não foi extinta, que estão no Centro Administrativo Fernando Ferrari 84 

(CAFF), no 4º andar, que tiveram troca de gestão em maio/2019, que a anterior “segurava mais” os 85 

trabalhos. Que estão com quadro de funcionários muito reduzido, que a APA do Banhado Grande 86 

participou da concepção do estudo que foi apresentado ali, que de fato tem solicitações de dados 87 

que serão incorporados, que agora estão retomando. Que pretendem envolver os Comitês no 88 

momento que os contratos do estudos ambientais entrarem em pauta. Sobre o GT do Plano de 89 

Desastres disse que não trabalharam em conjunto, que tem alguns dados em comum no 90 

diagnóstico. Miriam Aquino reforçou o exposto por Paula sobre desocupar e não dar uso, disse que 91 

é questão de tempo. Que tem muita área desocupada e mais ainda a ser desocupada. Que se não 92 

envolver a iniciativa privada no uso, que justifique a guarda, nada será resolvido. Disse que é 93 

criticada por muitos ambientalistas que dizem que não deve ser usado, mas que afirma que não 94 

adianta, que é APP, mas que está para uso. Que deve ser feito o regramento para tal. Paula 95 

destacou que aí reside a importância da participação dos municípios. Mirian disse que nas viagens 96 

que fez à Europa, pode perceber que as APP são preservadas, porém, destinadas ao uso, com 97 

responsáveis pela sua fiscalização de sua conservação. Paula destacou a necessidade das ações de 98 

educação ambiental, disse que conforme exposto pela Profª Teresinha, o estudo deveria ter sido 99 

elaborado há muito tempo. Alexandre Pereira perguntou se há vinculação do estudo com o Sistema 100 

Nacional de Proteção de Desastres e se tem ou terá interface com o planejamento urbano nos 101 

municípios. Paula respondeu que o estudo foi baseado nas normativas do Ministério das Cidades e 102 

que hoje compõe um Grupo Técnico que trabalha para que as planícies de inundação sejam 103 

incorporadas aos Planos Diretores, com zoneamento. Kathia Monteiro disse, em referência à fala de 104 

Mirian Aquino, que não devem comparar um país do tamanho da Holanda com um estado do Brasil, 105 

que não era nem pela questão econômica, mas pela antiguidade de ocupação daquele território, 106 

que são países muito antigos, estabelecidos há séculos e que não se pode comparar com a realidade 107 

do Brasil. Disse que é ambientalista radical, muito preocupada com as áreas próximas aos rios que 108 

estão desocupadas, que acredita que ações de educação ambiental seriam ideais para auxiliar na 109 

conscientização e na criação de mecanismos para não ocupação destas áreas. Perguntou qual o 110 

esforço da METROPLAN neste sentido, considerando que já tem o mapeamento completo. Paula 111 

disse que criaram a estrutura interna e que agora farão reuniões setoriais para discussão da 112 

solução. Paulo Menezes disse que fez parte do COMITESINOS e citou caso com problemática 113 

semelhante onde a solução foi a delimitação da planície de inundação da bacia hidrográfica, com a 114 

participação do Ministério Público do qual um Promotor do Meio Ambiente emitiu recomendação 115 

às Prefeituras de respeitar á área delimitada, não construindo novas unidades habitacionais. Citou 116 

também, que naquele caso foi firmado convênio com a Caixa Econômica Federal para que não 117 

financiasse novas construções naquela delimitação. Paula disse que a Promotoria Regional de 118 

Gravataí também emitiu recomendação com critérios semelhantes. O Presidente agradeceu a 119 

apresentação e passou para o item 3) Deliberação sobre indicação dos representantes do Comitê 120 

que concorrerão às vagas das Câmaras Técnicas (CT) do CRH e do próprio Conselho a serem 121 

definidos em reunião do FGCBH no dia 28/08/2019 e Valery Pugatch destacou que a representação 122 

junto às CT é muito importante, estratégica e solicitou que quem fosse designado para ocupar as 123 

vagas se propusesse a participar assiduamente e principalmente a fazer relatos das reuniões para 124 

conhecimento e acompanhamento da plenária, levando também para lá, as decisões da mesma. O 125 

Presidente complementou, disse que os relatos devem ser rotina na composição do Expediente das 126 

Reuniões Ordinárias do Comitê. Manuel Salvaterra disse que atualmente representa o Comitê junto 127 

à CT de Mineração do CONSEMA, que se reúnem mensalmente, que de todos os assuntos, nenhum 128 

é relevante para relatar, que a pauta recorrente tem sido formulação de Resoluções. Disse que o 129 
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assunto do zoneamento ambiental da atividade de mineração no Lago Guaíba está parado e que na 130 

última reunião o destaque foi o zoneamento ambiental da atividade de mineração no Rio Jacuí, 131 

demanda judicial. Que foi apresentado o levantamento feito pela Fundação Zoobotânica da mata 132 

ciliar presente na extensão do Rio Jacuí, que este levantamento subsidiará os estudos elaborados 133 

pela empresa contratada, denominada PROFILL. Que a empresa ainda não entregou nenhum 134 

produto para avaliação da CT. O Presidente contextualizou as representações junto às Câmaras 135 

Técnicas (CT) do Conselho de Recursos Hídricos (CRH) e do Conselho Estadual do Meio Ambiente 136 

(CONSEMA), além dos próprios Conselhos. Disse que a indicação para as vagas se dá por meio do 137 

FGCBH, o qual reúne as deliberações dos 25 Comitês do RS e utiliza o critério da rotatividade na 138 

ocupação das vagas titulares e suplentes. Na sequencia, a Secretária projetou em power point a 139 

composição atual das representações e o Presidente abriu para manifestação de interesse dos 140 

representantes. Para os casos em que ocorreu mais de uma indicação para a mesma vaga, disse que 141 

levará os nomes para articulação na reunião do FGCBH no dia 28/08/19, podendo ser escolhido um 142 

ou outro. Encaminhamento: Foi deliberada a indicação dos seguintes representantes para as CT do 143 

CRH: CT Águas Subterrâneas: César Araújo (PM Viamão); CT Águas Superficiais: Carlos Garss 144 

(DMAE); CT do Fundo de Recursos Hídricos: Ana Carara (ABES/RS) e Kathia Monteiro (Instituto 145 

Augusto Carneiro); CT Assuntos Institucionais e Jurídicos: Gelcira Teles (Mira Serra) e Adriano 146 

Reinheimer (DMAE); CT Plano Estadual de Recursos Hídricos: Matheus Medeiros (AMA) e para o 147 

CRH: Adriano Reinheimer (DMAE). Para as CT do CONSEMA foi deliberada a indicação dos seguintes 148 

representantes: CT Biodiversidade: Kathia Monteiro (Instituto Augusto Carneiro); CT Controle e 149 

Qualidade Ambiental: Ana Carara (ABES/RS); CT Fundo Estadual do Meio Ambiente: Valery Pugatch 150 

(SENGE/RS); CT Assuntos Jurídicos: Verônica Della Mea (IBRAM); CT Mineração: Manuel Salvaterra 151 

(APEQ/RS; CT Planejamento Ambiental: Sumirê Hinata (AGP/RS) e para a Plenária do CONSEMA: 152 

Adriano Reinheimer (DMAE). Na sequencia, o Presidente passou para o item 4) Apresentação do 153 

Movimento Coletivo POA Inquieta. O Arquiteto Urbanista Alexandre Pereira contextualizou o 154 

Movimento e disse que se trata de transformar a cidade através da articulação e fomento de 155 

expressões de Economia Criativa de forma espontânea, colaborativa e horizontal. Em power point, 156 

apresentou as ações e se colocou à disposição para perguntas. Manuel Salvaterra perguntou se 157 

havia alguma ação na área de Saneamento e Alexandre disse que ocorrem várias ações no grupo de 158 

resíduos, principalmente sobre reciclagem em geral, que sobre esgoto ainda não. O Presidente quis 159 

saber como ocorrem as inserções junto às comunidades, considerando a violência imposta pelo 160 

tráfico de drogas. Alexandre disse que a estratégia é ter nos grupos pessoas das comunidades, com 161 

forte representatividade, fazendo um trabalho de dentro para fora, o que legitima as ações. 162 

Destacou que o mecanismo das rodas de conversa, onde as pessoas entendem que as soluções são 163 

construídas por meio do diálogo.  Eduíno disse que é preciso valorizar o patrimônio histórico de 164 

Porto Alegre, incluindo as pessoas que se encontram na chamada terceira idade, inserindo-a nas 165 

ações, pelas contribuições que podem dar, considerando a bagagem, a vivência. Gelcira Teles disse 166 

que existe o Grupo POA 50+. Alexandre disse que bastaria que Eduíno propusesse algo dentro do 167 

Movimento. Manuel perguntou sobre o Quarto Distrito, a chamada “economia do lixo”, disse que 168 

muitas famílias tiram sustento da atividade e quis saber se está contemplado nas ações. Alexandre 169 

respondeu que no grupo de resíduos ocorrem ações principalmente com os líderes das unidades de 170 

triagem e com representantes das indústrias que se beneficiam da atividade. Vitor Diogo destacou 171 

que em São Paulo foram implantadas duas grandes centrais de triagem que é um projeto que 172 

proporcionou a inclusão dos catadores no processo, evitando o desemprego e aumentando 173 

produtividade, com ações de qualificação dos envolvidos. Considerou que a coleta seletiva não 174 

funciona muito bem pelo fato de não incluir os catadores, disse que a Prefeitura de Porto Alegre 175 

deixou de enviar ajuda de custo aos catadores cooperados que ficavam nas unidades. Alexandre 176 

disse que de seu conhecimento a ajuda de custo era para manutenção da infraestrutura dos 177 

galpões. Diogo disse que a falta de apoio necessário incentiva a busca nas ruas, que as pessoas até 178 
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separam seus resíduos, mas antes da coleta os catadores pegam. Alexandre disse que este é um 179 

tema bem importante que necessita de discussão madura. Gelcira Teles disse a Alexandre que 180 

participa de três grupos no Movimento, que no tangente a causa animal, fizeram ação na Vila dos 181 

Papeleiros, onde puderam verificar total falta de cuidado com os animais, que o grupo ficou muito 182 

impactado com o que viu lá. Alexandre reforçou a importância do estabelecimento do diálogo e da 183 

proposição de novas ações. O Presidente agradeceu a apresentação de Alexandre e para Assuntos 184 

Gerais ninguém se inscreveu. Encerramento às 17h30min. 185 

 186 
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