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O Comitê da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba tem por função gerenciar
os recursos hídricos da bacia, buscando a conservação da qualidade e da
quantidade das águas superficiais e subterrâneas, a fim de garantir usos
atuais e futuros da água, conforme decisão do próprio Comitê. Este
Comitê é um órgão colegiado que está inserido no âmbito do Sistema
Estadual de Recursos Hídricos e instituído pela Lei 10.350/1994.  A
composição do Comitê é dividida em três categorias que visam
representar toda a comunidade, são elas: (1) Categoria dos Usuários:
ocupa 40% das vagas do Comitê, com representantes Abastecimento
Público, Esgotamento Sanitário e Resíduos Sólidos, Drenagem Urbana,
Produção Rural, Indústria, Transporte Hidroviário Interior, Mineração,
Lazer e Turismo e Pesca; (2) Categoria de Representantes da População:
com 40% das vagas, tem representação do Legislativo Estadual e
Municipal, Associações Comunitárias, Clubes de Serviços Comunitários,
Ins t i tu ições de Ens ino,  Pesqu isa  e  Extensão,  Organ izações
Ambientalistas, Associações de Profissionais e Organizações Sindicais; e
(3) Categoria dos Órgãos Públicos Estaduais e Federais: ocupam os 20%
restantes das vagas pela Secretaria da Ciência e Tecnologia - CIENTEC,
Secretaria de Minas, Energia e Comunicações, Secretaria da Agricultura
e Abastecimento - IRGA, Secretaria das Obras Públicas e Saneamento,
Secretaria da Saúde e Secretaria do Meio Ambiente. Cada categoria é
subdividida em instituições que representem a sociedade e cada uma
dessas instituições indica um representante que deverá participar
ativamente das reuniões e das ações do Comitê do Lago, visando a
melhoria dos recursos hídricos.  Este trabalho tem por finalidade avaliar
essa representatividade desenvolvida por cada membro do Comitê do
Lago Guaíba,  ver i f i car  os  prob lemas encont rados por  esses
representantes e as possíveis falhas que possam haver nessa
comunicação entre representante e instituição. Visamos buscar a
melhoraria da comunicação do Comitê junto às instituições participantes
para facilitar a divulgação das ações desenvolvidas pelo Comitê e
também obter maior apoio junto à sociedade, pois essa se mostra de
grande valia para que o Comitê alcance de maneira mais efetiva os
resultados esperados pelas suas ações.  Tal avaliação será realizada
através da aplicação de um questionário por meio de entrevista com cada
membro do Comitê, com respostas discursivas que serão posteriormente



analisadas de maneira a se obter uma avaliação real da atual situação
dessa  represen ta t i v idade .  As  en t rev is tas  serão  g ravadas  e
posteriormente as respostas serão redigidas para análise. O método das
entrevistas foi escolhido para efetuarmos um contato pessoal com cada
membro, o que nos traz uma certeza de participação de todos, e também
abriremos um diálogo que poderá nos trazer informações importantes que
podem ir além da simples aplicação do questionário. Os resultados
obtidos passarão por um período de análise individual de cada entrevista,
depois uma análise global procurando evidenciar as falhas e suas
causas, e por fim buscaremos uma alternativa para melhorar tal
comunicação. Primeiramente a busca por uma melhora será concentrada
nos problemas mais persistentes, e após veremos a possibilidade do
aprimoramento de cada caso.  Dessa maneira envolveremos todos os
níveis de participação existentes no Comitê do Lago Guaíba: as
instituições, seus membros e sua diretoria. Pois todos estarão envolvidos
na busca pela melhora, assim conseguiremos verificar em qual dos níveis
que se encontram os maiores problemas. Por fim, o trabalho estará
disponível como fonte de pesquisa para trabalhos posteriores no Centro
de Referência da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba.


