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A nonagésima primeira 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
décimo segundo dia do mês de Julho do ano de dois mil e dezessete, às quatorze
horas. Conselheiros Presentes: Maria Patrícia Möllmann – SEMA – Presidência;
Nelson Pereira Stuart – SOP – Representante; Gilberto de Magalhães Rosa – SOP
– Representante; Julio Cesar da Silva – SEAPI – Representante; Ivan César Bertuol
– SeTrans – Representante; José Prestes – SEPLAG – Representante; Luis Feijó –
Secretaria da Saúde – Representante; Valquíria Chaves – Sec. Minas e Energia –
Representante; Carlos Alberto Boa Nova Andrade – SDECT – Representante; Fábio
de Oliveira Branco – Casa Civil – Representante; Fabio de Oliveira Branco – Casa
Civil – Secretário; Leandro Sonne – Casa Civil – Representante; Ricardo José
Núncio – SDR – Representante; Maj QOEM Alberto Becker – SSP – Representante;
Claudir Alves - Comitê Passo Fundo – Titular; Leonila Ramos – Comitê Mampituba
– Suplente; Leda Famer – Comitê Litoral Médio – Suplente; Júlio Salecker – Comitê
Taquari-Antas – Titular; Sérgio Cardoso – Comitê Gravataí – Suplente; Veronica
Della Mea – Comitê Baixo Jacuí – Titular; Roberto Carvalho – Comitê Santa Maria –
Suplente; André Luiz Oliveira – Comitê Lagoa Mirim – Titular. Ausentes: Sistema
Nacional de Recursos Hídricos e Sistema Nacional de Meio Ambiente. Ausência
Justificada: Renato Zenker, Comitê Camaquã. Demais Presentes: Paulo Roberto
Cervi – Comitê Alto Jacuí; Alexandre Swarowski – Comitê Vacacaí; Daiane
Bitencourt – Comitê Baixo Jacuí; Kelli Nascimento – Comitê Lago Guaíba; Viviane
Nabinger – Comitê Sinos; Adolfo Klein – Comitê Sinos; Ana Elizabeth Carara –
Comitê Lago Guaíba; Mirela Ferreira – Comitê Butuí-Icamaquã; Marcio Freitas ANA; Caroline Moura – SEMA/FEPAM; A Presidente Maria Patrícia dá inicio à
reunião solicitando a apresentação dos conselheiros, devido ao número alto de novos
conselheiros. Após as apresentações a Presidente coloca que, dentro da ordem do
dia, uma solicitação da CTPA referente a uma alteração do orçamento para o ano de
2017, solicita a inserção desta demanda como item de pauta. A Presidente Maria
Patrícia convoca os representantes para os relatos das Câmaras Técnicas. Julio
Salecker, Vice-Presidente da CTG, representando a Presidente Valéria Borges, dá
inicio ao relato da Câmara Técnica de Gestão da Região Hidrográfica do Guaíba
colocando que a última reunião foi no dia 06/07, faz um breve relato sobre a
composição da região hidrográfica bem como da Câmara Técnica. Citou que um dos
pontos de pauta foi o acompanhamento das demandas dos Comitês da região, em
relação aos seus respectivos planos de bacia, solicitadas para o orçamento do FRH.
Outro assunto abordado pela CTG é quanto ao monitoramento dos Recursos Hídricos,
referente à rede de monitoramento da qualidade da água. Coloca que a CTG acredita
que houve uma descontinuidade, porém, haverá novos pontos de monitoramento a
serem instalados na região hidrográfica. Refere ainda como um ponto importante a
criação da rede de monitoramento da qualidade da água do DRH. Coloca por último
que foi criado um Grupo de Trabalho dentro da CTG para que se faça uma resolução
conjunta CRH e CONSEMA, para normatização da rede de monitoramento da
qualidade da água no Rio Grande do Sul, para que os parâmetros avaliados sejam
uniformes em todas as análises de qualidade da água nas diferentes instituições.
Finaliza colocando que há também a necessidade de inserir nos parâmetros de
monitoramento os sedimentos e os bioindicadores, considerando que parte da
poluição dos recursos hídricos está nos sedimentos e na ictiofauna das bacias. Leda
Famer, Presidente do Comitê Litoral Médio e Presidente da Câmara Técnica de
Gestão da Região Litorânea CTL colocando que a última reunião foi no dia 05/07 e
citou que uma das pautas foi as demandas da região hidrográfica para o orçamento do
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FRH para o ano de 2018. Outro ponto abordado foi à questão da gestão da Laguna
dos Patos. Coloca também que a CTL trabalhou com demandas de três comitês que
estão com problemas específicos. Cita que também foi abordado é a questão da
gestão da Laguna dos Patos, que tem um comitê gestor institucionalizado, porém, não
atuante. Coloca que a ideia é a realização de um seminário sobre o assunto. Finaliza
informando que houve também debate quanto à manutenção do Comitê Tramandaí,
que já está há dois anos sem recursos financeiros para sua manutenção. Claudir
Alves, Vice Presidente da Câmara Técnica de Gestão da Região do Uruguai relata
que na ultima reunião foi abordada a questão das demandas dos comitês para o
orçamento do FRH para o ano de 2018, citando as prioridades. Foi abordado também
a questão do incentivo ao cadastramento dos poços no SIOUT. Informa que será
solicitado pela CTU maiores esclarecimentos quanto a questão da cobrança das taxas
de emolumentos. A CTU propôs a elaboração de um Grupo de Trabalho ou que o
CRH encaminhe à CTIJ a questão do Projeto Legado para que se tenha uma
discussão maior sobre o assunto. Continua agora como Vice-Presidente da CTPA:
Coloca que a última reunião ocorreu no dia 06/07, diz que a grande maioria das
Secretarias que fazem uso dos recursos do fundo conseguiram parte do recurso e
outras a liberação total do recurso. Houve uma proposição de alteração da resolução
34/2007 que define os percentuais a serem destinados a cada secretaria. Esta
proposição será avaliada nas próximas reuniões. A Presidente Maria Patrícia coloca
que o relato da CTIJ ficará como ponto de pauta, portanto será abordado na
sequência. Carmem Silva cita que houve reunião do GT de Poços de Pequenos
Diâmetros, da CTAS, e coloca que esta sendo elaborada uma minuta de resolução,
que passará pela Câmara Técnica para posterior aprovação do Conselho. Após os
relatos das CT’S, a Presidente Maria Patrícia faz a verificação de quórum e da
abertura na ordem do dia. Item 1. PROCOMITÊS: Marcio Freitas, da ANA, faz uma
apresentação sobre o programa. Sobre os objetivos do programa e coloca que a ideia
principal do programa é de a Agência Nacional de Águas ter um mapa de diagnóstico
do andamento das instâncias colegiadas do sistema nacional de recursos hídricos.
Apresenta os dados já levantados pela ANA sobre os Comitês e sobre a implantação
dos instrumentos de gestão. Coloca que a situação atual ainda é embrionária quanto a
implementação dos instrumentos. F complexidade do programa, colocando as
dificuldades encontradas. Cita que o repasse de recurso está diretamente ligado com
o alcance das metas por parte dos comitês. Finaliza citando que haverá a cada ciclo
do programa uma oficina de verificação de cumprimento das metas para posterior
aprovação do Conselho. A Presidente Maria Patrícia coloca que ocorreu uma
validação das metas de cada comitê e que a ideia é colocar todas as metas em
votação e após aprovação publicar uma resolução CRH e dar sequência à assinatura
do contrato. A presidente coloca então as metas em regime de votação. Aprovado
por unanimidade. Item 2. (Inserção de item na pauta) Alteração da Resolução
CRH nº 211/2017: A Presidente Maria Patrícia cita que a resolução trata do
orçamento do FRH para o ano de 2017. Patrícia Cardoso, Sec. Executiva do FRH
coloca que dia 06/07 ocorreu reunião da CTPA para elaboração do orçamento do FRH
para o ano de 2018. Informa que a câmara técnica trabalhou com a resolução
211/2017, que alterou o orçamento do FRH para 2017, e que a CTPA habilitou
alterações a serem encaminhadas ao CRH para aprovação. As alterações levam em
conta a necessidade da incorporação de novos projetos, como as plataformas CAR e
SIOUT. Coloca que o SIOUT já trabalha com as questões de quantidade hídrica,
porém se faz necessário a ampliação para os módulos da qualidade. E, quanto ao
CAR, seria necessário ampliar de cadastro para uma plataforma de análises. Patrícia
Cardoso faz um breve relato sobre as inclusões e os valores a serem ajustados.
Reforça ainda que esses recursos saíram do orçamento da despesa de aquisição dos
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radares. Finaliza colocando que, o que foi feito foi apenas um remanejamento do
orçamento com a inserção de projetos que são estratégicos para a integralização do
Sistema Estadual de Recursos Hídricos. Após algumas manifestações e
esclarecimentos, a Presidente Maria Patrícia coloca em regime de votação as
alterações na Resolução CRH nº 211/2017. Aprovado por unanimidade. Item 3.
Revisão das Resoluções CRH nº 60/09, 63/09 e 71/10: A Presidente Maria Patrícia
explica que as resoluções a serem revisadas tratam dos critérios de outorga de água
subterrânea em áreas com redes públicas de abastecimento. Faz um breve relato
sobre os acontecimentos que culminaram com a discussão e revisão das resoluções.
Esclarece que há um grande passivo que necessita de regularização e coloca ainda
que há um Decreto antigo que regulamentou uma lei estadual que trata da saúde
pública que restringe o uso de águas de poços em áreas de rede pública para alguns
usos específicos. A sugestão é debater no CRH e encaminhar para a Câmara Técnica
de Águas Subterrâneas. Informa que haverá uma grande campanha de fiscalização
em todo o estado em pareceria com o Comando Ambiental. Sérgio Cardoso solicita
quer as reuniões da Câmara Técnica de Água Subterrânea sejam convocadas através
do CRH, ressaltando ser um papel do Estado estas chamadas. A Presidente Maria
Patrícia salienta que as demandas das Câmaras Técnicas, são realizadas a partir das
demandas da plenária, conforme as questões foram deliberadas em plenária elas
serão encaminhadas para as Câmaras Técnicas, a Presidente Maria Patrícia coloca
em regime de votação o encaminhamento à CTAS. Aprovado por unanimidade. Item
4 Expediente Administrativo Nº 17/0500-0002093-0 – Alteração Resolução CRH Nº
04/2004: Proposta da alteração da Resolução 04/2004 encaminhada da CTIJ, devido
de alguns conflitos em alguns processos eleitorais dos comitês, houve o apontamento
das necessidades da alteração de alguns pontos dessa Resolução. A Presidente
Maria Patrícia relata as principais alterações a plenária, e ressalta que existe o prazo
de até um ano para adequação, dentro dos Comitês, dessa nova configuração,
podendo ser alterado para as próximas eleições para os comitês que já realizaram o
processo eleitoral, salvo que seja comunicado a decisão a Secretária do CRH, devido
à ultrapassagem do período de um ano. A Presidente Maria Patrícia coloca em
regime de votação a minuta encaminhada com as alterações no artigo sexto, inserção
do paragrafo 1º, onde os Comitês de Gerenciamento de Bacias Hidrográficas,
ponderam optar por implementar as novas categorias no atual mandato eleitoral ou
aplicar ao próximo processo eleitoral, comunicando essa decisão a Secretária
Executiva do CRH e no artigo sétimo, a entrada em vigor vai ser imediata, com os
temperamentos do artigo sexto. Aprovado por unanimidade. Item 5 Expediente
Administrativo Nº 17/0500-0001851-0 – Solicitação Comitê Sinos alteração da
Resolução CRH Nº 219/2017 e Of. SE/Nº 053/2017: Viviane Nabinger, Comitê
Sinos, solicita a alteração da Resolução CRH 2019/2017, que trata sobre a nova
regulamentação ao processo eleitoral dos Comitês de Gerenciamento de Bacias
Hidrográficas, relata que está havendo um equivoco conceitual, não havendo espaço
para discussão. A Presidente Maria Patrícia, salienta que esse tema foi trabalhado
dentro da CTIJ, sendo definido que a pauta deveria voltar ao CRH para alteração.
Ficando deferido como ponto de pauta prejudicado. Item 6 Aprovação da ata 89ª e
90ª Reunião Ordinária do CRH/RS: A Presidente Maria Patrícia, coloca em votação
as atas, na ata 90 houve a retificação do nome da Secretaria de Planejamento que
agora é Secretaria de Planejamento, Gestão e Governança. Sendo aprovadas as
atas 89ª e 90ªpor maioria, com uma abstenção da Casa Civil. A Presidente Maria
Patrícia propõem os encaminhamentos dos expedientes administrativos em conjunto,
caso exista a necessidade de destacar algum assunto, que seja solicitado pela
plenária. Carmem Silva realiza o relato sobre os expedientes, informando a
prorrogação da plenária da Bacia hidrográfica do Rio Gravataí, sendo aprovado por a
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de referendo. A homologação da Secretária Executiva da Comitê Butuí- Camaquã. O
Comitê Apuaê-Inhandava solicita a prorrogação de prazo da eleição devido ao
processo do Plano de Bacia que vai ate janeiro de 2018, com a ressalva que se inicie
o Processo Eleitoral antes de janeiro de 2018. O Comitê Gravataí já possui nova
Presidência composta pelo Sérgio Cardoso – APNVG, como Presidente, e Paulo
Robinson da Silva Samuel, ABES-RS, Vice-Presidente, a eleição ocorreu dentro da
normalidade, conforme Resolução 2019/2017, durante o processo eleitoral houve
alguns equívocos, devido à mudança das regras em alguns itens, que foram
corrigidos. O comitê do Baixo Jacuí realizou eleição também tudo dentro da
normalidade também. A presidente coloca os expedientes em regime de votação,
sendo eles Expediente Administrativo Nº17/500-0001270-4 - Resolução CRH Ad
Referendum Nº 227/2017 – Prorrogação mandato da atual Plenária e Diretoria
Comitê do Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio Gravataí;
Expediente Administrativo Nº 17/0500-0001387-0 – Homologação do Secretário
Executivo do Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica dos Rios ButuíIcamaquã; Expediente Administrativo Nº 17/0500-0001389-6 – Resolução CRH Nº
229 - Ad Referendum - Prorrogação do mandato da atual Plenária e Diretoria
Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica dos Rios Apuaê-Inhandava;
Expediente Administrativo Nº 17/0500-0001392-6 – Homologação Processos
Eleitorais Comitês de Bacias; Aprovado por unanimidade, com a ressalva da
homologação do processo eleitoral do Baixo Jacuí, que as duas ausências da Corsan
e Copelmi, não serão homologadas. Em Assuntos Gerais: no item Relatos de DRH,
Fernando Meireles relata sobre a Conferência Internacional de Mudanças Climáticas
e Recursos Hídricos; sobre o Inicio do Plano de Bacia do Tramandaí, esta sendo
retomando a licitação de 2013, recebemos a visita da ANA para a certificação do 4ª
ano do Pró - Gestão. Fernando Meireles Propõem ao Comitê do Rio Negro, Litoral
Médio e Mampituba, que seja utilizado os técnicos do DRH, não utilizando assim
recursos do fundo para contratação de consultoria especifica para construção do
Plano. Claudir Alves relata sobre o Projeto Legado, e solicita que seja tema para o
CTIJ, para que os Comitês possam fazer suas considerações para posteriormente
serem encaminhadas para Agencia Nacional. Sergio Cardoso relata que esta sendo
construída a criação do Museu do Rio Gravataí, onde será contada toda a história e
ocupação do Rio Gravataí. Nada mais havendo a tratar a Presidente Maria Patrícia
Möllmann declara a reunião encerrada e eu, Carmem Lucia Silveira da Silva,
Secretária Executiva Adjunta do CRH/RS, lavrei esta ata.

