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ENCERRAMENTO - GESTÃO 2018 - 2020 

 

 

Prezados Representantes, 

 

 

Ao cumprimentá-los, imediatamente passo a expor um breve balanço da 
gestão que se encerra neste atípico ano, pandemia e incertezas, que lançou para 
quase no seu término o processo eleitoral do Comitê do Lago. 

A representatividade como ponto fulcral. Sem dúvida, a gestão que se 
encerra priorizou e obteve razoável sucesso na retomada do protagonismo do 
Comitê do Lago no Sistema de Recursos Hídricos do Rio Grande do Sul. É uma 
realidade o acréscimo da nossa participação como representantes em Grupos 
Técnicos, Câmaras Técnicas, Câmara de Gestão, Conselhos e Fóruns. Aliado a isso, 
esteve também o incondicional apoio do Instituto Federal de Educação em eventos 
como a Semana da Água, Encontros, Seminários, Workshops... 

Espaço de opiniões, seara do contraditório, as plenárias do Comitê do Lago 
invariavelmente propiciaram o salutar e necessário debate, manifestações não 
forram garroteadas e o respeito não se ausentou. Temas como o Zoneamento 
Ecológico-Econômico, a Outorga e Cobrança, a Mina Guaíba, o Muro da Mauá e o 
Comitê de Integração, para citar alguns, receberam o olhar crítico e propositivo da 
Diretoria, da Secretaria Executiva e dos Representantes. 

Reciprocidade, natural e esperada, do Estado, infelizmente não aconteceu 
no tempo por nós almejado e as alterações do Regimento Interno, do Plano de 
Trabalho (Aditivos, Apostilamentos, Readequações...) e do Monitoramento Quali-
Quantitativo cujos recursos orçamentários foram contingenciados, ficam para uma 
próxima gestão. No entanto, avanços administrativos ocorreram e a Secretaria 
Executiva, sempre atuante e atenta, realizou com extrema competência os 
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atendimentos relacionados com o Progestão, o Procomitês, as Prestações de 
Contas do Plano de Trabalho e as atividades rotineiras (CPA, GTs, Plenárias...). 

 

 

A desejar vida longa ao Comitê do Lago, atenciosamente, 

 

 

Adriano Skrebsky Reinheimer 

Presidente, Gestão 2018 a 2020 
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