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A trigésima Reunião Extraordinária do Conselho de Recursos Hídricos ocorreu no dia 1 
vinte e oito de dezembro do ano de dois mil e vinte, às quatorze horas e foi realizada 2 
de maneira totalmente online, via aplicativo Cisco Webex, com transmissão ao vivo 3 
pela página oficial da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura – 4 
SEMA/RS no Youtube (Link: https://www.youtube.com/watch?v=dUg25EP-5 
geA&feature=youtu.be ). Conselheiros Presentes: Paulo Roberto Dias Pereira – 6 
SEMA; Luiz Henrique Machado – Secretaria de Obras e Habitação; Valdomiro Haas 7 
– Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural; Luiz Felipe Corrêa 8 

Martins – Secretaria de Logística e Transportes; Diego Dorneles - Secretaria de 9 

Estado de Governança e Gestão Estratégica; Camila Azambuja – Secretaria da 10 
Saúde; Norma Mergel – Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia; André Pellini 11 
Corte – Casa Civil; João Batista Rosa Nunes – Casa Militar; Valery Pugatch – 12 
Comitê Lago Guaíba; Alexandre Swarowsky – Comitê Vacacaí; Alessandro Noal – 13 
Comitê Santa Maria; Sérgio Cardoso – Comitê Gravataí; João Vargas – Comitê 14 
Tramandaí; Domingo Lopes – Comitê Litoral Médio; Fábio Avancini Rodrigues – 15 
Comitê da Lagoa Mirim e Canal São Gonçalo. Demais Presentes: Paulo Renato Paim 16 
– DRHS/SEMA; Glaucus Vinicius Ribeiro – FEPAM; Marcello Camardelli – FARSUL; 17 
Roberto Fontanelli; Gabriel Ludwig Kartz – EMATER; Christian L. da Luz – Comitê 18 
Mampituba, Raiza Schuster, Diego Carrillo –DRHS e Evair Ehlert - Comitê Mirim-São 19 
Gonçalo. O Presidente saúda à todos e dá início à reunião. De imediato, passa a 20 
palavra para o Diretor do Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento – DRHS 21 
da SEMA, Paulo Paim. Paulo Paim inicia colocando que a presente reunião 22 
extraordinária tem como pauta única a apresentação do cronograma atualizado para 23 
Modernização da Lei 10.350/1994 e a apresentação do questionário que dará o norte 24 
das consultas dirigidas aos atores do Sistema Estadual de Recursos Hídricos. Deixa 25 
claro ainda que se trata de uma proposta de questionário e que poderá haver 26 
contribuições dos conselheiros até a data de 08/01. Passa então à apresentação do 27 
calendário das oficinas, citando que houve alteração, pois as oficinas passaram a ser 28 
iniciadas no dia 08/03/2021 começando pelos órgãos de governo. No dia 09/03 está 29 
prevista oficina para as organizações dos municípios, dia 11/03 são as organizações 30 
da agricultura no período da manhã e da indústria e geração de energia à tarde. Para 31 
o dia 12/03, fechando as oficinas dos grandes usuários da água, está agendada a 32 
oficina para o abastecimento humano. No dia 15/03 é a oficina para as organizações 33 
técnico-científicas. No dia 18/03 a oficina para o MP/CAOMA no turno da manhã e 34 
para as universidades no turno da tarde. No dia 19/03 é a oficina para as ONG’s e, no 35 
dia 22/03, está agendada a dos Comitês de Bacias. Fechando o ciclo das oficinas, 36 
ainda sem data prevista para a realização com a Assembleia Legislativa. Após breves 37 
esclarecimentos, o Diretor passa então para a apresentação sobre o Questionário a 38 
ser aplicado aos atores do Sistema Estadual de Recursos Hídricos. Coloca que o 39 
objetivo do questionário é realizar primeiramente um diagnóstico do desenvolvimento 40 
da estrutura institucional do Sistema e uma avaliação dos papéis dos atores do 41 
Sistema Estadual de Recursos Hídricos. Expõe que este questionário está dividido em 42 
04 grandes blocos, sendo eles: 1º identificação, 2º representação social da 43 
instituição/grupo/organização sobre o comportamento da trajetória institucional de 44 
implementação do Sistema Estadual de Recursos Hídricos, 3º representação social da 45 
instituição/grupo/organização sobre a modernização do Sistema Estadual de recursos 46 
hídricos e o 4º de questões gerais. Apresenta detalhadamente os 4 blocos citados e 47 
expõe que, como resultado espera-se ter uma consolidação da manifestações dos 48 
atores acerca do processo de modernização da legislação, resultando nos seguintes 49 
produtos: 1º Diagnóstico conciso da situação atual dos instrumentos de gestão e 50 
planejamento conforme a Lei10.350, 2º diagnóstico analítico do desenvolvimento da 51 
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estrutura institucional do Sistema Estadual de Recursos Hídricos e 3º apresentação do 52 
conjunto de alternativas possíveis para a modernização do instrumentos de gestão e 53 
do arranjo institucional. Após amplo debate e esclarecimentos, o Diretor Paulo Paim 54 
reforça que este instrumento está aberto à contribuições até a data de 13/01, onde 55 
será fechado sua versão final em reunião do CRH. Não havendo mais dúvidas ou 56 
contribuições a serem feitas de imediato, o Presidente encerrou este item de pauta. 57 
Assuntos Gerais: Sergio Cardoso coloca que há uma demanda referente à 58 
regulamentação de alguns artigos do Código de Meio Ambiente que devem ser 59 
tratados dentro da política pública de recursos hídricos. Cita que, como as Câmaras 60 
Técnicas do CRH só podem tratar de assuntos a elas demandas pela plenária do 61 
Conselho, propõe que seja encaminhado para a Câmara Técnica de Águas 62 
Subterrâneas – CTAS o debate sobre a regulamentação dos artigos referentes a 63 
águas subterrâneas. O Presidente coloca que há a proposta de avançar na 64 
regulamentação de todo o código de meio ambiente no ano de 2021. Propõe então 65 
que este assunto seja debatido na ordem do dia da próxima reunião ordinária do CRH. 66 
Não havendo mais assuntos a tratar, o Presidente agradece a presença dos 67 
conselheiros e deseja a todos um feliz 2021 e dá por encerrada a reunião. 68 


