ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
CONSELHO DE RECURSOS HÍDRICOS
111ª REUNIÃO ORDINÁRIA
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A centésima décima primeira reunião ordinária do Conselho de Recursos Hídricos ocorreu no dia 05 de
agosto do ano de dois mil e vinte e um, às quatorze horas e vinte minutos e foi realizada de maneira
totalmente online, via aplicativo Cisco Webex, com transmissão ao vivo pela página oficial da
Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura – SEMA/RS no Youtube (Link:
https://www.youtube.com/watch?v=xxX1dbHZ0XM). Conselheiros Presentes: Luiz Henrique
Cordeiro Viana - SEMA; Luiz Henrique Feijó Machado – SOP; Altair Hommerding – Secretaria da
Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural; Luiz Felipe Corrêa Martins – Secretaria de Logística e
Transportes; Diego Ferrugem Dornelles – Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão; Mary
Pereira - Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão; Norma Mergel - Secretaria de Inovação,
Ciência e Tecnologia; Luís Feijó – Secretaria da Saúde; André Pellini Corte – Casa Civil; João
Batista da Rosa Nunes - Casa Militar; Valery Pugatch – Comitê Lago Guaiba; Alexandre
Swarowsky – Comitê Vacacaí; Alessandro Noal – Comitê Santa Maria; Ivo Mello – Comitê Ibicuí;
Domingo Lopes – Comitê Litoral Médio; Evair Ehler – Comitê Mirim São Gonçalo. Conselheiros
Ausentes: SSP/Comando Ambiental; Sistema Nacional de Recursos Hídricos e Sistema Nacional de
Meio Ambiente; Secretaria da Fazenda e Comitê Tramandai. Demais Presentes: Sergio Cardoso,
Comitê Gravataí; Mario Damé – Comitê Camaquã; Paulo Renato Paim, Patricia Cardoso –
DRHS/SEMA; Cláudia Bos Wolf – FEPAM; Carlos Silveira, Flavia Dias DIOUT/SEMA; Diego Carrillo DIMETEC; Carmem Lucia Silveira da Silva e Gabriel Frota – SE CRH/RS. O Presidente saúda a
todos e dá início à 111ª Reunião Ordinária do CRH/RS. Item 1. Apreciação da ata da 110ª
Reunião Ordinária do CRH/RS: Os membros presentes dispensam a leitura da ata e, não
havendo solicitação de alterações, o Presidente coloca a mesma em regime de votação.
Aprovado por unanimidade. Item 2. Resolução que aprova o relatório anual de
certificação das metas do Procomitês 2020: Gabriel Frota faz breve apresentação sobre
a certificação das metas de 2020 e o andamento do programa no Estado. Cita que, dos 25
Comitês, apenas 09 encaminharam sua documentação e preencheram devidamente os
formulários de certificação, sendo este um fator que novamente impediu um alcance maior
na pontuação para o referido ano. Outro ponto que deve ser considerado como negativo
para uma melhor pontuação no programa é o fato de que, novamente, a Entidade Estadual
enfrentou dificuldades para regularização do recurso do programa, inviabilizando pelo 3ª ano
a execução financeira das ações previstas no Plano de Trabalho. Porém, cita que já no ano
de 2021 esta situação foi contornada, tendo o recurso regularizado no mês de maio de
2021. Portanto, espera-se que, para os próximos períodos, esta situação não volte a se
repetir. Expõe ainda que já há um Termo de Referência para contratação de especializada
para elaboração dos Planos de Comunicação dos Comitês de Bacias sendo orçado, visando
efetivar esta contratação ainda no ano de 2021. Apresenta o resultado final do Estado para
o período, citando que houve um percentual final de 60% de atingimento das metas, o que
resulta na possibilidade do repasse de R$ 300.000,00. Coloca que, sendo aprovado este
relatório, será publicada Resolução do CRH/RS, que será encaminhada à ANA como
atendimento de pré-requisito para o desembolso. Alexandre Swarowski, representante do
Comitê Vacacaí, expõe que a principal dificuldade para os Comitês do Estado hoje é a falta
de recursos financeiros para a manutenção de sua estrutura administrativa, inviabilizando o
trabalho da Secretaria Executiva, o que prejudica a possibilidade dos Comitês apresentarem
toda a documentação necessária para o processo de certificação. Gabriel Frota reforça
essa situação e coloca que está posto no relatório este cenário e, cita ainda que o resultado
final do programa no ano de 2020, não reflete a realidade dos Comitês de Bacia do RS,
tendo em vista que em sua grande maioria realizam suas reuniões ordinárias e debatem
assuntos estratégicos para o Sistema Estadual de Recursos Hídricos, com dificuldades
apenas na parte da comprovação documental para as metas. Não havendo
questionamentos, o Presidente coloca a Resolução que aprova o Relatório Anual de
Certificação das Metas do Procomitês 2020 em regime de votação. Aprovado por maioria,
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com uma (01) abstenção. Item 3. Apreciação da Recomendação da Câmara de Gestão
de Região Hidrográfica do Guaíba – CGG: Sérgio Cardoso, representante do Comitê
Gravataí, expõe que este encaminhamento se deu devido a necessidade da
regulamentação do art. 45 da nova Lei do Saneamento, que trata sobre águas subterrâneas
dentro do setor de saneamento. Portanto, se propõe que este debate se faça de maneira
conjunta entre CRH e CONESAN. Após breve debates, Paulo Paim, diretor do DRHS,
propõe que o assunto seja encaminhado para o DRHS visando a elaboração de uma nota
técnica que subsidie o debate para, posteriormente, ser discutido em conjunto entre CRH e
CONESAN no âmbito da Câmara Técnica de Águas Subterrâneas - CTAS. Não havendo
questionamentos, o Presidente coloca a proposta de encaminhamento em regime de
votação. Aprovado por unanimidade. Item 4. Of. CBH Gravataí nº 24/2021 – Solicitação
do Comitê Gravataí para criação de um grupo de trabalho para acompanhar o
recadastramento das outorgas de águas superficiais na bacia do Rio Gravataí: Sérgio
Cardoso coloca que existe uma normativa da SEMA sobre o período de recadastramento
das outorgas de águas superficiais na bacia do Gravataí. Cita que foi constatado que os
fluxos e encaminhamentos não foram feitos todos da maneira correta. Portanto, a proposta é
que se crie um grupo técnico entre DRHS, DBIO e Fepam para acompanhamento deste
recadastramento e a integração das licenças ambientais com as outorgas. Após breves
esclarecimentos, o Presidente colocou a proposta em regime de votação. Aprovado por
unanimidade. Item 5. Of CBH Gravataí nº 25/2021 – Solicitação do Comitê Gravataí de
Resolução conjunta CRH/CONSEMA: Sérgio Cardoso coloca que esta proposta se dá no
sentido de formalizar um grupo técnico de políticas públicas entre FEPAM, DBIO, DRHS,
METROPLAN, IRGA, VIGIÁGUA e EMATER, visando fortalecer a bacia hidrográfica como
unidade de planejamento territorial, conforme define o Art. 16 da Lei Estadual nº 15.434 de
09 de janeiro de 2020, que institui o Código de Meio Ambiente do Rio Grande do Sul. O
Presidente Luiz Henrique Viana coloca que este é um assunto importante que deve ser sim
considerado, porém, a SEMA não pode convocar estes atores para um grupo técnico.
Portanto, a proposta é que o DRHS faça um primeiro contato com estes atores, visando um
alinhamento para construção deste grupo. Após debates e esclarecimentos, ficou proposto
como encaminhamento a SEMA articular entre os atores a criação do grupo técnico para,
posteriormente, tratar a matéria. Não havendo questionamentos, o Presidente coloca a
proposta de encaminhamento em regime de votação. Aprovado por unanimidade. Item 6.
Assuntos Gerais: 6.1 Sérgio Cardoso solicita que seja apresentado o resultado dos
cadastramentos do Programa Poço Legal, considerando que o prazo para cadastramento se
findou na última semana. Flávia Dias, coordenadora do programa, relata que houve um total
de 651 poços inscritos. Expõe que os próximos passos agora é a abertura do processo de
licitação para contratação da empresa que atenderá esses poços cadastrados. 6.2 Flávia
Dias faz breve relato sobre a última reunião da CTAS. Coloca que ainda está sendo
discutida a regulamentação do Código Ambiental. Cita que já há um parecer técnico da
Divisão de Outorga, da FEPAM e, com isso, será elaborado um parecer da CTAS, tratando
sobre esta regulamentação. 6.3 Patrícia Cardoso relata sobre a última reunião da CTFRH.
Coloca que está sendo organizado o orçamento 2022 do FRH/RS, que ainda será debatido
nas próximas reuniões para, posteriormente, ser apreciado pelo CRH/RS. Cita ainda que já
há a expectativa da regularização dos recursos para manutenção da estrutura administrativa
dos Comitês, a partir das parcerias, que serão subsidiadas com recursos do FRH e do
Procomitês em caráter complementar. Expõe que, considerando o calendário da Lei
Orçamentária, a minuta de resolução do orçamento 2022 será apreciada na próxima
reunião. 6.5 Alessandro Noal, representante do Comitê Santa Maria, expõe que foi
encaminhado ao Secretário um Ofício do Comitê solicitando revisão da base cartográfica do
Estado. Coloca que pela cartografia do Estado, há uma geração superestimada de APP’s, o
que vem prejudicando os licenciamentos ambientais e a emissão das outorgas. Portanto, a
solicitação se dá no sentido da revisão da base cartográfica do Estado, com a participação
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dos Comitês de Bacia no processo e que, até a conclusão dos trabalhos de revisão, a
instrução e análise dos processos de construção e regularização de reservatórios de água
junto ao DHRS e a FEPAM seja de acordo com uma análise e fundamentação técnica a
campo do profissional com ART. Solicita ainda a reinclusão dos processos que foram
revogados no SIOUT por meio deste entendimento cartográfico, assim como que não seja
estipulado prazo para a regularização de reservatórios no SIOUT, revogação da IN nº 03 e a
manutenção do texto da normativa anterior considerando apenas o cadastro para
regularização, até que seja oficializada nova carta hidrográfica do Estado. Após amplo
debate e esclarecimentos, o Presidente coloca que dará encaminhamento ao processo
administrativo, em parceria com o DRHS e a FEPAM, visando as possíveis soluções a esta
questão. Não havendo mais nada a ser pautado, o Presidente deu a reunião por encerrada.

