ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
CONSELHO DE RECURSOS HÍDRICOS
29ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
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A vigésima nona 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 décimo dia do mês de agosto de
dois mil e dezoito, às nove horas e trinta minutos. Conselheiros Presentes: Maria
Patrícia Möllmann – SEMA – Presidência; Nelson Stuart – SOP; Julce Clara da
Silva – Secretaria da Saúde; Valquíria Chaves – Secretaria de Minas e Energia;
Vinicius de Almeida – SDECT; Liliana da Silva Barcellos – Casa Civil; Ricardo
Núncio – SDR; Cel. QOEM Vitor Hugo Cordeiro – SSP/Comando Ambiental; Maj.
QOEM Maurício Vieira Flores – SSP/Comando Ambiental; Verônica Della Mea –
Comitê Baixo Jacuí; Roberto Carvalho – Comitê Santa Maria; Claudir Alves –
Comitê Passo Fundo; Alexandre de Almeida – Comitê Mampituba; Leda Famer –
Comitê Litoral Médio; Demais Presentes: Paulo Paim – Comitê Lago Guaíba;
Patrícia Moreira Cardoso – CRH/SEMA; Camila Bernardes – Secretaria da Saúde;
Adriano Reinheimer – Comitê Lago Guaíba; Carmem Silva – CRH/SEMA; Gabriel
Frota – CRH/SEMA. A Presidente Maria Patrícia deu início à reunião saudando a
todos e apresentando a pauta da reunião. Item 1. Atualização do Plano de
Aplicação do FRH/RS para 2018: A Presidente Maria Patrícia coloca que houve a
reunião da Câmara Técnica do Fundo de Recursos Hídricos e a alteração proposta foi
habilitada pela CT. Patrícia Cardoso, secretária executiva do FRH, coloca que a
alteração é na parte dos recursos da SEMA, havendo a inclusão da rubrica para
Digitalização dos Processos do DRH e CRH que ainda estão em volumes físicos e
precisam ser digitalizados. Para esta demanda, cita que foram colocados um total de
R$ 2.200.000,00. A segunda demanda de inserção é referente ao projeto de
implementação do sistema de gestão de riscos, visando a aquisição de uma antena,
no valor de R$ 1.400.000,00, para a Sala de Situação trabalhar com questões
vinculadas ao monitoramento meteorológico. Coloca que foi apresentada à CTFRH a
proposta cujo foi habilitada com ressalvas, necessitando algumas melhorias. Claudir
Alves faz breve relato sobre os questionamentos que a CTFRH fez referente à
aquisição da antena e não havendo necessidade de maiores esclarecimentos, a
Presidente Maria Patrícia coloca a proposta de alteração em regime de votação.
Aprovado por unanimidade. Item 2. Apresentação do Plano de Aplicação do
FRH/RS para o exercício de 2019: A Presidente Maria Patrícia coloca que houve
uma redução significativa dos ingressos do FRH o que acarretou em uma redução
orçamentária de cerca de 56% referente ao ano anterior, sendo necessário fazer a
redução proporcional para todas as Secretarias que acessam o FRH. Patrícia
Cardoso coloca que foi inserido na resolução um artigo que prevê a possibilidade da
suplementação orçamentária assim como o acesso ao passivo potencial do FRH,
sujeitos à aprovação pelo CRH. Após, Patrícia apresenta os projetos contemplados
pelo FRH para 2019 na peça orçamentária da SEMA, FEPAM e Comando Ambiental.
Claudir Alves coloca que na parte do orçamento da SEMA, mais especificamente
referente ao SOL, a CTFRH questionou se não havia possibilidade de acesso à
recursos do FEMA para este projeto. Cita que ficou acordado debater isto na CTFRH
nas próximas reuniões visando os próximos orçamentos e, portanto, aprovou-se a
proposta para 2019. Coloca também que há a previsão de R$ 4.735.588,00 para o
Plano Estadual de Saneamento, que tem o prazo de 2 anos para sua execução e deve
ser aditivado para não vencer o prazo. Cita que há um grupo técnico de
acompanhamento da elaboração do Plano Estadual de Saneamento e que este grupo
está cobrando da empresa alguns produtos que não foram entregues e, por isso, o
plano esta estagnado no momento. Após breves esclarecimentos sobre o FEMA,
Ricardo Núncio apresenta as demandas da SDR e coloca que acredita ser
necessário solicitar suplementação orçamentária no próximo ano. Cita ainda que há
alguns projetos da SEAPI que podem ser contemplados pelo Fundo Estadual de
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Irrigação e que não precisariam estar dentro do FRH. Coloca que, se há acesso à
recursos do FRH para projetos de irrigação, questiona se a SEAPI não deveria
apresentar onde o Fundo de Irrigação está sendo investido. Nelson Stuart faz breve
relato sobre as demandas da SOP e coloca que quanto às solicitações de
esclarecimento sobre o Plano Estadual de Saneamento é justamente sobre o grupo
técnico estar em desacordo com alguns produtos apresentados pela empresa,
conforme citado pelo Claudir Alves. Cita que o contrato tem vigência até fevereiro de
2019 e que, portanto, será necessário prorrogar o contrato. Patrícia Cardoso justifica
a ausência da SEAPI e apresenta os respectivos projetos. Após apresentação dos
projetos da SEAPI, houve a verificação de um equívoco referente a um determinado
projeto que aponta como beneficiada a “Bacia Hidrográfica do Rio Jaguarão”,
enquanto que, na verdade, seria Arroio Jaguarão. Patrícia Cardoso coloca que o
projeto foi registrado com este termo e, portanto, para a troca a SEAPI é quem deve
elaborar uma solicitação. Após debates e esclarecimentos, não havendo mais
questionamentos por parte da plenária, a Presidente coloca a proposta em regime de
votação. Aprovado por unanimidade. Item 3. Assuntos Gerais: I - Claudir Alves
questiona como está o andamento da elaboração do novo modelo de parcerias. A
Presidente Maria Patrícia coloca que estão havendo algumas reuniões internas com a
CAGE para elaborar um edital com base na ordem de serviço. II - Roberto Carvalho,
representante do Comitê Santa Maria, propõe que seja questionado ao DRH, nas
próximas reuniões, sobre as ações dos planos de bacia que estão contempladas
anualmente no orçamento do FRH, porém, não são implementadas. Após breves
debates e esclarecimentos, com nada mais havendo a tratar, a Presidente deu a
reunião por encerrada.

