
 
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
SECRETARIA DO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL  

CONSELHO DE RECURSOS HÍDRICOS 
98ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

A nonagésima oitava reunião ordinária do Conselho de Recursos Hídricos 1 

ocorreu no dia sete do mês de novembro de dois mil e dezoito, às quatorze 2 

horas e teve lugar no auditório da Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento 3 

Sustentável, Av. Borges de Medeiros, nº 261, 15º andar, Porto Alegre – RS. 4 

Conselheiros Presentes: Presidente Maria Patrícia Möllmann – SEMA;, 5 

Humberto Brandão Canuso – Secretaria dos Transportes; José Nilson da 6 

Cunha Maia – Secretaria de planejamento, governança e gestão; Valquíria 7 

Chaves da Silva – Secretaria de minas de energia; Vinicius de Almeida – 8 

Secretaria do desenvolvimento econômico, ciência e tecnologia; Liliana da 9 

Silva Barcellos – Casa civil; Ricardo José Núncio – Secretaria de 10 

desenvolvimento rural, pesca e cooperativismo; Andre Marcelo Ribeiro 11 

Machado – Secretaria de segurança pública; Sergio Cardoso – Comitê 12 

Gravataí; Verônica Della Mea – Comitê Baixo Jacuí; Alexandre Swarowsky – 13 

Comitê Vacacaí; Eldo Costa – Comitê Santa Maria; Luciano Alegre – Comitê 14 

Butuí-Icamaquã; Claudir Luiz Alves – Comitê Passo Fundo; Adilson João 15 

Steffen – Comitê Turvo; Domingos Antônio Velho Lopes – Comitê Litoral 16 

Médio; André Luiz Vieira C. Oliveira – Comitê Mirim S. Gonçalo; Ana Rosa 17 

Severo Bered – FEPAM. Demais Presentes: Adolfo Klein – Comitê Sinos; 18 

Eduardo Condorelli – Comitê Rio Negro; Ivo Mello – Comitê Ibicuí; Fernando 19 

Mirelles – DRH/SEMA; Valery Pugatch – Comitê Lago Guaíba; Adriano 20 

Reinheimer – Comitê Lago Guaíba. A Presidente Maria Patrícia dá início à 21 

reunião saudando a todos e coloca que houve solicitação de inclusão de 4 itens 22 

na ordem do dia. São eles a Prorrogação de Mandato da Diretoria e Plenária 23 

do Comitê Apuaê-Inhandava, proposta de alteração do Regimento Interno do 24 

Comitê do Lago Guaíba e uma resolução Ad Referendum de Homologação do 25 

Processo Eleitoral do Comitê Pardo. Cita ainda que Fernando Meirelles, 26 

diretor do DRH, propôs a publicação de uma moção de reconhecimento pelos 27 

20 anos do Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Coloca ainda que um dos 28 

itens da ordem do dia, sobre a alteração do Regimento Interno do CRH, 29 

necessita de quórum qualificado para deliberar, sendo necessário, quando 30 

chegar neste item, a contagem do quórum. Após, a Presidente entra nas 31 

Comunicações. I. Novo Portal da Sala de Situação: Marcela Nectoux e 32 

Lucas Giacomelli, representantes da Sala de Situação, fazem breve 33 

apresentação sobre o novo portal da Sala de Situação. Após breves 34 

esclarecimentos, ficou acordado a Secretaria Executiva do CRH encaminhar a 35 

apresentação à todos, para conhecimento. II. Força Tarefa processos físicos 36 

de Outorga e Situação SIOUT: Presidente Maria Patrícia faz breve relato 37 

sobre a força tarefa instituída para análise dos processos pendentes do DRH. 38 

Cita que a maior parte destes processos estavam incompletos e estes foram 39 

indeferidos. Coloca que a proposta é que se reinicie a instrução destes 40 

processos no SIOUT, ficando o DRH disposto a entregar os documentos que 41 

constam nos processos aos requerentes. Fernando Meirelles faz breve 42 

apresentação sobre a situação atual do SIOUT. III. Andamento dos Planos de 43 

Bacia: Fernando Meirelles faz breve apresentação sobre o andamento da 44 

elaboração dos planos de bacia. Após breves esclarecimentos, ficou acordado 45 

a Secretaria Executiva do CRH encaminhar a apresentação à todos. Não 46 

havendo mais comunicações a serem feitas, a Presidente faz a conferência do 47 
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quórum e, sendo este constatado, entra na ordem do dia. 1. Apreciação da 48 

Ata da 97ª Reunião Ordinária do CRH:  Os membros presentes dispensam a 49 

leitura da ata e a Presidente coloca a mesma em regime de votação. Aprovada 50 

por unanimidade. 2. Expediente Administrativo Nº 18/0500-0003586-0: 51 

Resolução que estabelece critérios gerais de outorga de usos não 52 

consuntivos e normas para cadastro no SIOUT de outros usos não 53 

consuntivos não outorgáveis, mas que dependam de qualidade ou 54 

quantidade de água para sua operação e funcionamento – Parecer do 55 

pedido de vistas: Conselheiro Sérgio Cardoso: A Presidente Maria Patrícia 56 

faz breve relato sobre o tratamento da matéria, colocando que o Comitê 57 

Gravataí pediu vistas na ultima reunião. Sergio Cardoso coloca que na 58 

análise, optou-se por manter a proposta original. Portanto, a Presidente coloca 59 

a proposta de resolução em regime de votação. Aprovado por unanimidade. 60 

3. Expediente Administrativo N° 18/0500-0004458-4: Alteração do 61 

Regimento Interno do CRH e CT’s: A Presidente Maria Patrícia faz breve 62 

relato sobre o tratamento da matéria na CTIJ. Claudir Alves coloca que, na 63 

reunião do Fórum Gaúcho de Comitês, houveram alguns apontamentos na 64 

minuta apresentada. Faz breve relato sobre as demandas do FGC e, não 65 

havendo objeções às inclusões, a Presidente Maria Patrícia coloca que para 66 

este item da pauta é preciso quórum qualificado, sendo necessário nova 67 

contagem de quórum. Constatado o quórum, a Presidente coloca a proposta 68 

em regime de votação, com as alterações propostas. Aprovado por 69 

unanimidade. 4. Expediente Administrativo N° 17/0500-0004967-0: 70 

Alteração da Resolução CRH nº 255/2017 que estabelece critérios gerais 71 

de outorga das captações de águas subterrâneas e do Decreto Estadual 72 

nº 42.047/2002: A Presidente faz breve relato sobre a proposta, citando que 73 

está se incluindo os poços de ponteira na mesma categoria dos de pequeno 74 

diâmetro. A Presidente Maria Patrícia ainda coloca que há uma proposta de 75 

alteração do Decreto 42.047, onde se revoga a parte específica dos poços de 76 

ponteira e os insere na categoria de pequeno diâmetro. Após breves 77 

esclarecimentos, a Presidente coloca as propostas em regime de votação. 78 

Aprovado por unanimidade. Sergio Cardoso, presidente da CTAS, aproveita 79 

para solicitar que os termos de referência sobre outorga de águas subterrâneas 80 

sejam analisados pela CTAS. A presidente Maria Patrícia questiona se há 81 

alguma objeção a esta proposta. Não havendo manifestações, a Presidente 82 

coloca a proposta sob aprovação da plenária. Aprovado por unanimidade. 83 

Fernando Meirelles coloca o DRH à disposição para disponibilização dos TR’s 84 

à CTAS. 5. Expediente Administrativo N° 18/0500-0004446-0: Resolução 85 

que aprova o cronograma de reuniões do CRH para 2019: A Presidente 86 

apresenta a proposta do cronograma de reuniões do CRH para 2019. Verônica 87 

Della Mea coloca que, conforme o novo regimento interno do CRH aprovado 88 

na atual reunião é necessário realizar uma reunião no mínimo a cada dois 89 

meses. Para solucionar esta demanda, é necessário inserir uma reunião em 90 

Janeiro. Após breves esclarecimentos, ficou acordado inserir uma reunião 91 

ordinária para 09 de janeiro de 2019. Eldo Costa cita que uma proposta 92 

discutida no FGC é estender as reuniões para o período da manhã, visando 93 

aumentar o tempo de reunião, proporcionando uma ampliação dos debates.  94 
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Após breves esclarecimentos, a Presidente coloca a proposta de calendário em 95 

regime de votação. Aprovado por unanimidade. 6. Expediente 96 

Administrativo N° 18/0500-0004452-5: Deliberação Comitê Santa Maria nº 97 

01/2018 – Critérios para concessão de outorga no SIOUT: Eldo Costa, 98 

representante do Comitê Santa Maria, faz breve relato sobre a motivação da 99 

demanda. Fernando Meirelles coloca que, operacionalmente, se tratando do 100 

SIOUT, é possível incorporar a proposta ao sistema. Após debates e 101 

esclarecimentos, a Presidente coloca que a ideia é encaminhar a matéria à 102 

CTASP. Aprovado por unanimidade. 7. Carta Consulta PROVANT: 103 

Restrição para implantação de empreendimentos energéticos no Rio Fão: 104 

Fernando Meirelles fez breve relato sobre a demanda e coloca que a ideia é 105 

consultar o Comitê Taquari-Antas, citando que este seja o procedimento 106 

padrão. Coloca que, caso o Comitê ache necessário, é possível encaminhar a 107 

matéria a Câmara Técnica. Claudir Alves coloca que, em reunião do FGC, 108 

ficou acordado propor este mesmo encaminhamento, consultando o Comitê. A 109 

Presidente então coloca em regime de votação a proposta de encaminhar a 110 

matéria para avaliação do Comitê Taquari-Antas.  8. Expediente 111 

Administrativo N° 18/0500-0004457-6: Condicionantes de outorga para 112 

irrigação por pivô central para bovinocultura de leite e suinocultura na 113 

Bacia do Turvo – Santa Rosa – Santo Cristo: Adilson Steffen faz breve 114 

relato sobre a origem da demanda e coloca que recentemente houve uma 115 

mortandade de peixes em determinados arroios da bacia. Cita que, 116 

basicamente, há duas demandas na matéria, sendo elas a proposta de vincular 117 

a outorga de irrigação por Pivô Central ao plano de conservação do solo e a 118 

proposta de vincular a outorga da suinocultura e bovinocultura ao plano de 119 

manejo de resíduos. Após debates e esclarecimentos, a Presidente coloca que 120 

a ideia é encaminhar a matéria à CTAS e CTASP. Acordou-se, ainda, convidar 121 

o Presidente do Comitê para acompanhamento do debate nas Câmaras 122 

Técnicas. A Presidente então coloca a proposta em regime de votação. 123 

Aprovado por unanimidade. A Presidente coloca então que há algumas 124 

resoluções Ad Referendum e propõe que sejam votadas em bloco. Questiona 125 

se há demandas por destaque em algum dos itens e, não havendo 126 

manifestações, decide por votar em bloco os itens de 9 à 13, além da inclusão 127 

de pauta da Homologação do Processo Eleitoral do Comitê Pardo e da 128 

Prorrogação do Mandato da Diretoria e Plenária do Comitê Apuaê-Inhandava. 129 

9. Expediente Administrativo Nº 18/0500-0004443-6: Homologação do 130 

Processo Eleitoral do Comitê Santa Maria: Carmem Silva coloca que esta 131 

homologação não foi publicada Ad Referendum e faz breve relato sobre o 132 

processo eleitoral. Aprovado por unanimidade. 10. Expediente Administrativo 133 

N° 18/0500-3731-6:  Resolução CRH nº 296 - Homologação da proposta de 134 

alteração da composição do Comitê Baixo Jacuí: Carmem Silva coloca que 135 

esta já foi publicada e encaminhado para alteração do Decreto da composição 136 

do Comitê. Aprovado por unanimidade. 11. Expediente Administrativo N° 137 

18/0500-0003734-0: Resolução CRH nº 297 – Homologação da proposta de 138 

alteração da composição do Comitê Ibicuí - Ad Referendum: Carmem 139 

Silva coloca que houve uma demora por parte do Comitê para alteração da 140 

composição, o que prejudicou a abertura do Processo Eleitoral. Coloca que 141 
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talvez seja necessário, para a reunião de dezembro do CRH, a prorrogação do 142 

mandato da diretoria e plenária do Comitê. Aprovado por unanimidade. 12. 143 

Expediente Administrativo N° 18/0500-0004147-0: Resolução CRH nº 304 – 144 

Homologação da proposta de alteração da composição do Comitê Butuí-145 

Icamaquã - Ad referendum: Aprovado por unanimidade. 13. Expediente 146 

Administrativo N° 18/0500-0004041-4: Resolução CRH nº 305 – 147 

Homologação da proposta de alteração da composição do Comitê 148 

Taquari-Antas - Ad referendum: Aprovado por unanimidade. 14. Expediente 149 

Administrativo N° 18/0500-0003912-2: Alteração do Regimento Interno do 150 

Comitê Ibicuí: A Presidente Maria Patrícia coloca que a proposta é 151 

encaminhar a matéria à CTIJ para análise. Após breves esclarecimentos, a 152 

Presidente coloca a proposta de encaminhar à CTIJ em regime de votação. 153 

Aprovado por unanimidade. 15. Prorrogação do mandato da atual 154 

diretoria e entidades do Comitê Apuaê–inhandava: Carmem Silva faz breve 155 

relato sobre a necessidade da prorrogação, colocando que, não havendo a 156 

prorrogação, as deliberações do Comitê referente ao plano de bacia serão 157 

invalidas. Aprovado por unanimidade até 30 de junho de 2019. 16. 158 

Resolução CRH N.307/2018 – Homologação do processo eleitoral Comitê 159 

do Rio Pardo: Aprovado por unanimidade. 17. Alteração do Regimento 160 

Comitê Lago Guaíba: A Presidente Maria Patrícia coloca que a proposta é 161 

encaminhar este regimento à CTIJ também. Após breves relatos e 162 

esclarecimentos, a Presidente solicita a contagem do quórum e, após 163 

contagem, constatou-se que não há quórum para deliberar. Acordou-se então 164 

com os membros presentes encaminhar a matéria a CTIJ, visando dar 165 

celeridade ao processo e não prejudicar a deliberação do Comitê.  18. Moção 166 

CNRH: Constatada ausência de quórum, os membros presentes aprovam a 167 

manifestação reconhecendo a importância do CNRH na implementação da 168 

Política Nacional de Recursos Hídricos, nos 20 anos do órgão colegiado. 169 

Acordado encaminhar publicação de reconhecimento com a aprovação dos 170 

membros presentes e a proposta será ratificada na próxima reunião do CRH. 171 

Assuntos Gerais: André Vieira, presidente do Comitê da Lagoa Mirim 172 

convidou a todos os presentes para o Seminário Gestão das Águas: Estuário 173 

da Laguna dos Patos, dia 12 de novembro, em Rio Grande, RS. Não havendo 174 

mais nada a ser tratado, a Presidente dá a reunião por encerrada. 175 

Encerramento: 17h. 176 


