ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
CONSELHO DE RECURSOS HÍDRICOS
28ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRI A
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A vigésima oitava reunião extraordinária do Conselho de Recursos Hídricos teve lugar
no auditório da Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, av. Borges de
Medeiros, nº 261, 15º andar, Porto Alegre – RS, no vigésimo oitavo dia do mês de
Março de dois mil e dezoito, às quatorze horas. Conselheiros Presentes: Maria
Patrícia Möllmann – SEMA – Presidência; Nelson Stuart – SOP – Representante;
Leandro André Jacobsen – SEAPI – Representante; Reinaldo Leite Gambin –
Secretaria dos Transportes – Representante; Margareth Vasata – SPGG –
Representante; Régis Silva – Secretaria da Saúde – Representante; Ricardo Núncio
– SDR – Representante; Maj. QOEM Maurício Flores – SSP – Representante;
Alexandre Swarowsky – Comitê Vacacaí; Roberto Carvalho – Comitê Santa Maria;
Claudir Alves – Comitê Passo Fundo; Renato Zenker – Comitê Camaquã; André
Luiz Oliveira – Comitê Mirim São Gonçalo. Demais Presentes: Volmar Correa –
UFRGS; Elisa Schoenell – Comitê Caí; Paulo Leandro Abraão – BM/CABM; Lidiane
Oliveira – SDR; Carmem Silva – SEMA/CRH; Kely Boscato – SEMA/CRH; Júlio
Salecker – Comitê Taquari-Antas; Valéria Borges Vaz – Comitê Pardo; Fernando
Meirelles – SEMA/DRH; Adolfo Klein – Comitê Sinos; Gabriel Frota – SEMA/CRH. A
Presidente Maria Patrícia saúda à todos e dá início à reunião. Coloca que devido ao
arquivo da autoavaliação do quadro de metas do PROGESTÃO não ter sido enviado
previamente a ultima reunião do CRH, a plenária demandou esta reunião
extraordinária para avaliar o documento previamente sua aprovação. Cita que, após a
última reunião, o documento foi enviado aos conselheiros junto com a convocação
desta reunião extraordinária. Item 1. Apreciação da autoavaliação do quadro de
metas. Certificação PROGESTÃO 2017: A Presidente Maria Patrícia coloca que, se
os Conselheiros acharem necessário, pode ser feita uma apresentação detalhada do
quadro de metas. A plenária considera não ser necessário o detalhamento do
documento e, portanto, a Presidente Maria Patrícia coloca o item em regime de
votação. Aprovado por unanimidade. Claudir Alves pede a palavra colocando que
tem algumas considerações à fazer. Cita que fez uma breve pesquisa junto à ANA,
colocando que até 2016 o Rio Grande do Sul havia gastado um total de R$ 257 mil
provenientes do PROGESTÃO. Fez algumas colocações e expõe que, segundo sua
pesquisa, 47% dos gastos do PROGESTÃO, por parte do Rio Grande do Sul, foram
em passagens e diárias. Cita que, para 2017, ainda não há dados disponíveis no site
da ANA. Coloca que, o principal problema que os conselheiros identificam frente ao
PROGESTÃO, é a falta de um plano de ações, o que impede uma fiscalização por
parte do Conselho. Cita ainda que, para o próximo ciclo do PROGESTÃO, o órgão
gestor deve apresentar um plano de trabalho para o Conselho e este deve também
aprovar anualmente o plano de aplicação. Fernando Meirelles coloca que, no
PROGESTÃO 1, não há ligação direta entre a aplicação dos recursos e o alcance das
metas. Portanto, por isso que não havia plano de aplicações para esta primeira etapa
do programa. Para o PROGESTÃO 2, a lógica do programa muda. Cita ainda que
junto com o PROGESTÃO 2, se iniciará o PROCOMITÊS. Esclarece, quanto à 47%
dos gastos serem com passagens e diárias, expõe que toda vez que é convidado para
participar de seminários e reuniões nos Comitês, é utilizado recursos do
PROGESTÃO, toda vez que um técnico vai fazer manutenção em alguma estação, é
utilizado recursos do PROGESTÃO, entre outras demandas que necessitam de
passagens e hospedagens. Por isso é natural que um grande percentual dos recursos
sejam utilizados em passagens e hospedagem. Assuntos Gerais: Fernando
Meirelles coloca que na data de 29/03/2018 o DRH receberá uma nova versão do
SIOUT. Esclarece que esta deve ser a penúltima versão do sistema, colocando que
até o dia 12/04 o DRH deve aprovar esta versão e, no dia 30/04, esta versão deve ir
ao ar, e que o Conselho deve discutir, a partir da próxima reunião, como o DRH irá
apresentar o sistema consolidado aos Comitês e às Secretarias de Estado. Menciona
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que a apresentação deve ser separada para alguns atores, tendo em vista algumas
funcionalidades específicas do sistema. Coloca ainda que, após o sistema estar
consolidado, o CRH deve fazer uma resolução definindo o SIOUT como instrumento
de outorga do Estado do RS. Cita também que os enquadramentos já estão expressos
no SIOUT, portanto, alguns usos não receberão outorga devido ao enquadramento
aprovado para aquele determinado trecho da bacia. Após mais alguns breves
esclarecimentos quanto ao SIOUT, nada mais havendo a tratar, a Presidente Maria
Patrícia dá a reunião por encerrada e eu, Carmem Lúcia Silveira da Silva, Secretária
Executiva Adjunta do CRH/RS lavrei esta ata..

