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A nonagésima terceira reunião ordinária do Conselho de Recursos Hídricos do Rio
Grande do Sul teve lugar no auditório da Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável, Avenida Borges de Medeiros, nº 261, 15º andar – Porto Alegre – RS, no
vigésimo quinto dia do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete, às quatorze
horas. Conselheiros Presentes: Maria Patrícia Möllmann – SEMA – Presidência;
Nelson Pereira Stuart – SOP – Representante; Gerson Diefenthaeler Herter –
SEAPI – Representante; Reinaldo Leite Gambim – Secretaria dos Transportes –
Representante; Julce Clara da Silva – Secretaria da Saúde – Representante;
Valquíria Chaves – Secretaria de Minas e Energia – Representante; Ricardo Núncio
– SDR – Representante; Maj. QOEM Alberto Becker – Secretaria de Segurança
Pública – Representante; Sérgio Cardoso – Comitê Gravataí; Verônica Della Mea –
Comitê Baixo Jacuí; Paulo Roberto Cervi – Comitê Alto Jacuí; Roberto Carvalho –
Comitê Santa Maria; Claudir Alves – Comitê Passo Fundo; Cristiane Maria Loebens
– Comitê Turvo; João de Vargas – Comitê Tramandaí; Leda Famer – Comitê Litoral
Médio; André Luiz Oliveira – Comitê Mirim São Gonçalo. Conselheiros Ausentes:
Margarete Vasata, SEPLAN; Leandro Sonne; Carlos Andrade, SDECT; Sistema
Nacional de Meio Ambiente e de Recursos Hídricos. Demais Presentes: Sr. Adolfo
Klein – Comitê Sinos; Ivo Lessa – Comitê Lago Guaíba; Eduardo Condorelli –
FARSUL/Comitê Negro; Maria Cristina Vieira – Comitê Negro; Scheila Hollveg –
Comitê Vacacaí; Verushka de Oliveira – Comitê Pardo; Ivan Carlos Viana – Comitê
Várzea; Carlos Andrade – SDECT; Kelli Nascimento Andrade – Comitê Lago
Guaíba; Mirela Ferreira – Comitê Butuí-Icamaquã; Guilherme Velter – FETAG/RS;
Paulo – INCRA; Simonia Oliveira – Comitê Várzea; Fernando Meirelles –
DRH/SEMA; Carmem Silva – CRH/SEMA; Patrícia Moreira – CRH/SEMA; Kely
Boscato – CRH/SEMA; Gabriel Frota – CRH/SEMA. A Presidente Maria Patrícia dá
inicio à reunião e coloca que, além da ordem do dia, há inserções a serem feitas nos
item de pauta, que tratam-se da homologação do acordo de retirada de água na bacia
do Rio Gravataí e a prorrogação do mandato da diretoria gestão 2015-2017 do Comitê
Várzea. A Presidente cita ainda que, dentro das comunicações, há o relato das CT’s e
haverá a inserção da solicitação da participação da FEPAM, dentro do CRH, como
convidada. Há uma proposta de redação do Decreto da composição do CRH onde
fique expressa a participação da FEPAM como convidada. A Presidente Maria
Patrícia convoca então os presidentes das Câmaras Técnicas para serem feitos os
relatos das reuniões. Sr. André Oliveira coloca que a CTL não fez reunião, portanto,
não haverá relato desta CT. Sr. Claudir Alves, vice-presidente da CTU: A câmara se
reuniu, em Santa Maria, nas datas de 04 e 05/10, e um dos assuntos abordados foi a
questão da criação da CT de outorga, onde foi elaborado a indicação dos comitês da
região para esta CT. Cita que também foi discutido a questão da criação das agências
de bacia. Sr. Claudir Alves aproveita ainda para fazer o relato da CTPA, que se
reuniu no dia 19/10, na sala da ASSTEC, na sede da SEMA. Coloca que houve a
apresentação da SEMA quanto a utilização dos recursos do FRH, expondo a
utilização, até a data citada, de aproximadamente R$ 9 milhões. Cita ainda que há
uma solicitação de liberação de mais cota. A SOP também apresentou a prestação de
contas, expondo que já houve uma utilização de aproximadamente 30% do orçado
para a secretaria em 2017 com a perfuração de 62 poços. O batalhão ambiental da
Brigada Militar também apresentou sua prestação de contas, onde aproximadamente
100% do valor será utilizado na aquisição de viaturas e para a compra de um motor
para embarcação de fiscalização. A SEAPI apresentou também sua prestação de
contas e, dos R$ 5,5 milhões orçados para a secretaria no exercício de 2017, já foi
utilizado cerca de R$ 500.000,00. A SDR informou que, na data de 06/11, será feito a
licitação para elaboração de 998 micro-açudes, utilizando 100% do valor destinado à
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secretaria. Cita ainda que o GT das Barragens apresentou o relatório final quanto à
questão das Barragens e a CTPA decidiu por solicitar ao CRH a criação de uma CT ou
um GT para acompanhar o desenvolvimento e aplicação dos recursos do fundo dentro
dessas barragens. Houve a solicitação também de uma apresentação sobre a
utilização e aplicação dos recursos provenientes do Pró-Gestão. Cita ainda que houve
uma apresentação sobre os municípios que recebem compensação financeira pela
ANEEL, e será encaminhado aos comitês um documento questionando onde está
sendo aplicado este recurso proveniente da compensação financeira. Não havendo
mais relatos das CT’s, a Presidente Maria Patrícia aborda questão da alteração do
Decreto que define a composição do CRH, com relação às secretarias de estado,
como a FEPAM tem a atribuição de monitorar os aspectos da qualidade da água no
Estado, concluiu-se que há a necessidade de a FEPAM participar como convidada no
CRH, sem direito a voto. Portanto a proposta é incluir um parágrafo no Decreto
expressando a participação da FEPAM como convidada no CRH. Cabe salientar que
não houve nenhuma posição de contrariedade da plenária quanto à inserção proposta.
Seguindo na pauta, a Presidente Maria Patrícia faz a conferência do quórum e em
seguida coloca em regime de votação o Item 1. aprovação da ata da 92ª reunião
ordinária do CRH. Aprovado por maioria com 01 (uma) abstenção. Item 2.
Alteração Secretaria Executiva Adjunta FRH - Ad Referendum. A Presidente Maria
Patrícia expõe que foi feita uma resolução na reunião anterior apresentando a nova
secretária executiva adjunta do FRH, porém acabou não sendo votada e foi publicada
Ad Referendum. Portanto a Presidente Maria Patrícia coloca que a servidora que
assumiu o posto de secretária executiva adjunta do FRH é a Vanessa Konrath, e
coloca em votação formal a aprovação da resolução. Aprovado por unanimidade.
Item 3. Alteração da Composição do Comitê de Gerenciamento da Bacia
Hidrográfica do Rio Pardo. A Secretária Executiva do Comitê Pardo, Verushka de
Oliveira, coloca que foi realizada, na data de 29/08, uma reunião da CPA do comitê
com o intuito de fazer o remanejamento das vagas adequando com a Resolução CRH
nº 230. No dia 19/09 a proposta de remanejamento foi apresentada para a plenária do
Comitê e foi aprovada. Expõe as alterações que foram propostas e, nada havendo a
esclarecer, a Presidente Maria Patrícia coloca a proposta de alteração em regime de
votação. Aprovado por unanimidade. Item 4. Acordo sobre Retirada de Água na
Bacia do Rio dos Sinos e Inserção do Acordo sobre Retirada de Água na Bacia
do Rio Gravataí. Sr. Adolfo Klein faz um breve relato sobre o histórico do acordo na
Bacia do Rio dos Sinos e a Presidente Maria Patrícia coloca a votação dos dois
acordos em conjunto. Aprovados por unanimidade. Item 5. Prorrogação do
mandato da composição atual do Comitê Sinos até 2018 e Inserção da
Prorrogação do prazo da atual gestão 2015-2017 do Comitê do Rio da Várzea.
Carmem Silva, Secretária Executiva Adjunta faz breve relato sobre o contexto da
solicitação de prorrogação do Comitê Sinos e coloca que a prorrogação seria até Abril
de 2018. A Presidente Maria Patrícia coloca em votação a prorrogação do Comitê
Sinos. Aprovado por unanimidade. Carmem Silva expõe que o Comitê Várzea tem
o objetivo de modificar a composição do comitê e, portanto, solicitou a prorrogação do
mandato por um período de 6 meses. A Presidente Maria Patrícia coloca então a
prorrogação até junho de 2018 do Comitê Várzea em votação. Aprovado por
unanimidade. Item 6. Proposta de Resolução da composição das Câmaras
Técnicas. A Presidente Maria Patrícia diz que na ultima reunião do CRH foi
deliberado pelos conselheiros a criação de uma Câmara Técnica de Outorga e para
ser feita a revisão da composição das demais Câmaras Técnicas. Portanto solicitou-se
ao Fórum Gaúcho de Comitês que se organizasse e elaborasse a indicação dos
Comitês para as CT’s e que as Secretarias de Estado se manifestem e solicitem a
inserção nas CT’s que sejam de seus interesses. Coloca ainda que, há uma sugestão
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de que a nova CT não seja de Outorga, mas sim de Águas Superficiais, já que existe a
CT de Águas Subterrâneas. Após breve debate concordou-se com a sugestão da
mudança do nome para Câmara Técnica de Águas Superficiais. A Presidente Maria
Patrícia solicita ao Sr. Claudir Alves que apresente as indicações dos Comitês
acordada pelo Fórum para redação da Resolução proposta, que foram inseridas no
corpo da proposta. A Presidente Maria Patrícia aproveita ainda para inserir as
Secretarias de Estado que desejarem entrar em determinadas Câmaras Técnicas.
Feita as indicações, a Presidente Maria Patrícia coloca a proposta de resolução em
regime de votação. Aprovado por unanimidade. Cabe salientar que serão revogadas
as Resoluções anteriores. A Presidente Maria Patrícia manifesta que deve haver uma
unificação dos regimentos internos e que haja a possibilidade da criação de grupos de
trabalho com convidados de fora das CT’s e sugere que este assunto seja
encaminhado para análise na CTIJ. Os conselheiros concordam com a sugestão. Item
7. Homologa o processo de substituição do Vice-presidente do Comitê de
Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio Ijuí. A Presidente Maria Patrícia
solicita que a Secretaria Executiva do CRH faça breve relato sobre as homologações a
serem feitas e sugere que a votação dos itens 7, 8 e 10 sejam feitas em blocos.
Carmem Silva faz breve relato sobre a substituição do vice-presidente do Comitê Ijuí
(Item 7), quanto a homologação do processo eleitoral do Comitê Vacacaí (Item 8) bem
como a homologação dos processos eleitorais dos Comitês Quaraí, Mampituba, Lagoa
Mirim-Canal São Gonçalo e Taquari-Antas (Item 10). Após os relatos da Secretaria
Executiva do CRH, a Presidente Maria Patrícia coloca os 3 itens em regime de
votação. Itens Aprovados por unanimidade. Item 9. Alteração do Regimento
Interno do Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica dos Rios Vacacaí e
Vacacaí-Mirim. Carmem Silva, Secretária Adjunta CRH informa que este item já
estava na pauta da ultima reunião porém necessitou algumas alterações. O Comitê fez
as alterações solicitadas e o item retornou à pauta para votação. Após o relato da
Secretaria Executiva do CRH, a Presidente Maria Patrícia coloca o item em regime de
aprovação. Aprovado por unanimidade. Item 11. Criação de GT para discussão de
Agência, coerente com a Resolução 06/2001, com prazo de conclusão para
março de 2018 (solicitação do Encontro Gaúcho de Comitês). A Presidente Maria
Patrícia expressa que na verdade na verdade a proposta seria no sentido de
acompanhar transferência da gestão financeira para um banco oficial. Sr. Claudir
Alves esclarece que a ideia é que os Comitês possam participar desta construção a
partir deste GT. Após debates, ficou acordado que a discussão será encaminhada
para a CTIJ. Item 12. Critério de renovação automática para portarias de outorga
para usos não consuntivos (hidrovia, porto, dique, eclusa, geração de energia
elétrica a fio d'água) – alteração do Decreto Nº 37.033/1996, art. 9º a 12. Diretor
Fernando Meirelles explica que a ideia é encaminhar o assunto à Câmara Técnica de
Águas Superficiais para criação de critério para renovação automática de outorga. A
Presidente Maria Patrícia põe em regime de votação o encaminhamento do assunto
para a CT de águas superficiais. Aprovado por unanimidade. Item 13. Distinção,
nas concessões às empresas de abastecimento público, das parcelas de
abastecimento às populações, usos comerciais e usos industriais considerando
os usos prioritários da água. Diretor Fernando Meirelles expõe que é uma
discussão trazida pelo Comitê Sinos e que a ideia é que as companhias de
abastecimento fornecessem os dados sobre as parcelas de abastecimento dos
diferentes usos visando identificar a demanda do abastecimento humano e dos outros
usos. Após debates e esclarecimentos, a Presidente Maria Patrícia sugere o
encaminhamento à Câmara Técnica de Águas Superficiais e decide colocar em
votação este encaminhamento. Aprovado por Unanimidade. Item 14. Definição de
Resolução CRH de definição de rios livres de barramento de acordo com a
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Portaria 039/2017 FEPAM. Diretor Fernando Meirelles esclarece que houve a
decisão da FEPAM sobre onde seria feito o licenciamento e onde não poderia ser feito
o licenciamento dos barramentos do setor elétrico. O objetivo é que o CRH debata o
assunto e elabore uma declaração formal e um posicionamento. Sugere elaborar uma
Resolução do CRH abordando o assunto e os rios livres de barramento. A Presidente
Maria Patrícia sugere que seja solicitado a FEPAM de como foi elaborado os estudos
para a definição da portaria. Sugere ainda que este assunto seja encaminhado à CT
de águas superficiais. Não havendo mais esclarecimentos quanto ao assunto, a
Presidente decide colocar em votação o encaminhamento do assunto para a CT de
águas superficiais. Aprovado por Unanimidade. Item 15. Moção para alteração do
inciso III do artigo 1° do decreto n° 52035/14 - que acrescenta o artigo 31A ao
decreto n° 42047/2002. O técnico da divisão de outorga, Carlos Sobrinho, faz a
apresentação da proposta do DRH de alteração do Decreto, com a inclusão de mais
uma exceção à regra geral de observância da ABNT nos poços, inserindo-se a
possibilidade de regularização de poços de pequeno diâmetro. Apresentada também a
proposta de Termo de Referência do DRH para os poços de pequeno diâmetro. Não
houve manifestações contrárias às propostas, sendo manifestado apoio também à
revogação dos §§ 1º. e 2º do Art. 37B, dec. 42.047/2002, pois é contrário às demais
ações do CRH e DRH de regularização das captações. Após debates e
esclarecimentos, a Presidente Maria Patrícia coloca que as alterações propostas e a
revogação dos incisos serão encaminhado, não havendo nenhuma manifestação
contrária a este encaminhamento, dá-se a discussão do item como encerrado. Item 16
Resolução dos critérios de classificação de barragens e açudes para
atendimento da Lei Federal 12.334/2010 (artigos 7º e 8º) – alteração do Decreto
Nº 52.931. Diretor Fernando Meirelles faz breve esclarecimento quanto à proposta e
cita que a ideia é debater melhor o assunto e propõe que seja levado à CT de águas
superficiais. Após mais debates e esclarecimentos, ficou acordado que o assunto será
encaminhado à CT de águas superficiais. Item 17. Alteração do Regimento do
Comitê de Gerenciamento do Baixo Jacuí. Sra Veronica Della Mea apresenta as
alterações propostas no Regimento Interno do Comitê e, após breve debate e
esclarecimentos, verificou-se que não havia mais quórum para votação deste item,
portanto, ficando em aberto para a próxima reunião. Assuntos Gerais: Leda Famer
questiona como está o andamento dos assuntos referentes à elaboração do Plano de
Bacia do Litoral Médio, qual a perspectiva de datas para o início dos estudos e expõe
que gostaria de receber uma resposta formal sobre o assunto para ser levado à
plenária do Comitê. Diretor Fernando Meirelles fez esclarecimentos quanto ao plano
de bacia do Litoral Médio e sobre a expectativa da contratação de novos técnicos para
o DRH que irão compor a equipe. Após mais alguns esclarecimentos, não havendo
mais assuntos a serem tratados, a Presidente Maria Patrícia encerrou a reunião e eu,
Carmem Lucia Silveira da Silva, Secretária Executiva Adjunta do CRH/RS lavrei esta
ata.

