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A primeira reunião extraordinária da Câmara Técnica de Acompanhamento do Plano 1 
Estadual de Recursos Hídricos - CTPERH ocorreu no dia vinte e oito de janeiro do ano de 2 
dois mil e vinte e dois, às nove horas e trinta minutos e foi realizada de maneira totalmente 3 

online, via aplicativo Cisco Webex. Membros Presentes: Patrícia Moreira Cardoso – 4 

SEMA; Raíza Schuster – SEMA; Altair Hommerding – SEAPDR; Júlio Salecker – Comitê 5 
Taquari-Antas; Sérgio Cardoso – Comitê Gravataí; Alexandre Swarowsky – Comitê 6 
Vacacaí; Alvaro Werlang – Comitê Baixo Jacuí; Domingos Lopes – Comitê Litoral Médio; 7 
André Panziera – Comitê Quaraí; Mateus Ceruti – Comitê Alto Jacuí; Karla Cozza – 8 
Comitê Caí; Patrícia Moreira Cardoso coloca que foi apresentado na última reunião do 9 
CRH a proposta de plano de trabalho para atualização do Plano Estadual de Recursos 10 
Hídricos onde a plenária do CRH deliberou por encaminhar o assunto à CTPERH. Relata 11 
que esta câmara técnica não se reúne desde 2018, por diversos motivos. Faz breve 12 
histórico sobre a construção do PERH e a necessidade legal deste ser atualizado 13 
periodicamente, o que não vem sendo feito. Relata que, como esta câmara técnica não 14 
vinha trabalhando, é necessário definir nova presidência para a mesma e, portanto, entra na 15 
ordem do dia. Item 1. Eleição da Presidência e Vice-Presidência da CTPERH: Júlio 16 
Salecker propõe que o Comitê Taquari-Antas fique como presidente na figura do Júlio 17 
Salecker e a SEMA como vice-presidente, ainda a ser definido o representante. Após breves 18 
debates, os membros presentes concordam com a proposta de diretoria. Item 2. Avaliação 19 
da Minuta para Consulta Pública do Plano de Trabalho da Atualização do Plano 20 
Estadual de Recursos Hídricos do Estado do Rio Grande do Sul: Raíza Schuster faz 21 
apresentação sobre a proposta de plano de trabalho para atualização do PERH, citando que 22 
esta é a mesma apresentação que foi feita no CRH. Cita os principais objetivos, colocando 23 
que é uma proposta de médio e longo prazo. Coloca que o foco é considerar a realidade de 24 
recursos humanos e financeiros do Estado para os próximos anos. Coloca a necessidade de 25 
compatibilizar os prazos com aqueles previstos em lei e a articulação com programas, 26 
acordos de cooperação e contratos vigentes. Ressalta que será um processo participativo, 27 
necessitando um apoio dos Comitês para disseminação das informações. Coloca que as 28 
metas serão pactuadas mediante a garantia de recursos humanos e financeiros. Cita que o 29 
relatório anual de recursos hídricos de 2021 será utilizado como diagnóstico para essa 30 
atualização do PERH. Apresenta a metodologia detalhada. Cita que esse projeto já foi 31 
divulgado no CRH e também em alguns Comitês. Também houve troca de experiências com 32 
outros Estados. Coloca que o horizonte de planejamento é de 2023 até 2040, visando 33 
alinhar com o horizonte do Plano Nacional de Recursos Hídricos. Apresenta o cronograma e 34 
coloca que, atualmente, estamos na fase de elaboração do diagnóstico e definição de 35 
horizonte de planejamento e ciclos. Apresenta os produtos que serão entregues, citando que 36 
a proposta é que não seja uma lista muito grande de produtos. Expõe também que, no 37 
momento, estão abertas as consultas públicas sobre o plano de trabalho do PERH e sobre 38 
os principais desafios e questões estratégicas. Esclarece que, até o dia 31 de janeiro, está 39 
fechando o prazo para contribuições ao Plano de Trabalho apenas, definindo como se dará 40 
a condução do trabalho para o ano. Já a consulta sobre os principais desafios e questões 41 
estratégicas ficará aberta até o mês de março. Após breves debates, ficou acordado que o 42 
Júlio Salecker, como coordenador atual do FGC, fará a consulta ao conjunto dos Comitês 43 
sobre como se dará a operacionalização da manifestação dos Comitês quanto a 44 
contribuição de suas respectivas plenárias, assim como o DRHS irá fazer um chamamento 45 
para divulgação via whatsapp, facilitando a comunicação e o fluxo de informações. Acordou-46 
se também que será elaborado calendário de reuniões da CTPERH para a cada quinze dias, 47 
pelo menos até o mês de abril, para acompanhamento da condução dos trabalhos. Após 48 
esse prazo, será deliberado novamente sobre a necessidade de readequação ou não. Raíza 49 
Schuster ainda propõe que a consulta sobre o Plano de Trabalho do PERH tenha seu prazo 50 
prorrogado até dia 04/02, apenas para que essa divulgação que será feita via whatsapp 51 
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oportunize mais alguns dias para aqueles que ainda não contribuíram. Os membros 52 
presentes concordam com a proposta. Com nada mais havendo a tratar, o Presidente então 53 
passou ao próximo item da pauta. Item 3. Assuntos Gerais: Não havendo inscrições, o 54 
Presidente então declara a reunião por encerrada. 55 


