ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
CONSELHO DE RECURSOS HÍDRICOS
99ª REUNIÃO ORDINÁRIA
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A nonagésima nona Reunião Ordinária do Conselho de Recursos Hídricos
ocorreu no dia vinte e sete de março de dois mil e dezenove, às quatorze horas
e teve lugar no auditório da SEMA, Av. Borges de Medeiros, nº 261, 15º andar,
Porto Alegre – RS. Conselheiros Presentes: Paulo Pereira – Presidente CRH
– Representante SEMA; Neorildo Dassi – Secretaria de Obras e Habitação;
Júlio César Porciúncula – Secretaria da Agricultura, Pecuária e
Desenvolvimento Rural; Luiz Felipe Martins – Secretaria de Logística e
Transportes; Carla Giane Soares da Cunha – Secretaria de Planejamento,
Orçamento e Gestão; Julce Clara da Silva – Secretaria da Saúde; Rodrigo
Matiello Tomasi – Casa Civil; Maj. QOEM André Ribeiro Machado –
Secretaria de Segurança Pública; Verônica Della Mea – Comitê Baixo Jacuí;
Alexandre Swarowsky – Comitê Vacacaí; Eldo Costa – Comitê Santa Maria;
Claudir Alves – Comitê Passo Fundo; Alexandre de Almeida – Comitê
Mampituba; Domingos Lopes – Comitê Litoral Médio; André Oliveira –
Comitê Mirim S. Gonçalo. Demais Presentes: Renato Zenker – Comitê
Camaquã; Nelson Narvaes – Comitê Quaraí; Adolfo Klein – Comitê Sinos;
Eduardo Condorelli – Comitê Negro; Evandro Kondach – SEMA; Tiago
Löch – DIPLA/SEMA; Adelaide Ramos – Comitê Taquari-Antas; Carmem
Silva – Secretária Executiva Adjunta CRH; Gabriel Frota – SEMA/CRH. O
novo Presidente do CRH, Paulo Pereira, dá início à reunião saudando a todos
e, tendo em vista ser a primeira reunião do CRH com nova gestão, faz breve
apresentação pessoal e breve relato sobre as novas atribuições e nova
estrutura administrativa da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura. Após,
apresenta e passa a palavra ao novo diretor do DRHS, Paulo Paim. O Diretor
Paulo Paim faz breve relato sobre as novas atribuições do DRHS e apresenta
as duas novas divisões que serão implantadas no departamento: a Divisão de
Saneamento e a Divisão de Meteorologia, Eventos Extremos e Mudanças
Climáticas. Cita que ainda está se estruturando a articulação entre saneamento
e gestão de recursos hídricos, que será base para gestão no DRHS e coloca a
importância do CRH para esta construção. Coloca que a proposta para o
DRHS é ter uma gestão participativa, citando que nenhum programa ou projeto
já existente irá parar, apenas se ajustará o andamento e os rumos. Expõe
ainda que o DRHS estabeleceu uma força tarefa para vistorias de barragens e
que está se estabelecendo um cronograma para a realização destas vistorias.
Após apresentações e breves relatos, o Presidente Paulo Pereira coloca que
há quatro itens a serem inseridos na ordem do dia, são eles: 1. Processo
Eleitoral do Comitê Sinos; 2. Indicação do Secretário Executivo do CRH/RS; 3.
Indicação do Secretário Executivo do FRH/RS, e; 4. Homologação da Alteração
da Composição do Comitê Quaraí. O Presidente então questiona se os
membros presentes concordam com as inserções e, não havendo
manifestações contrárias, o Presidente entra então na ordem do dia. Paulo
Paim coloca então que iniciará fazendo relato sobre o Processo Eleitoral do
Comitê Sinos. Cita que duas entidades foram rejeitadas durante o processo
eleitoral do Comitê Sinos, com base em critérios normativos vigentes. Porém,
as entidades entraram na justiça visando pleitear as vagas as quais foram
vetadas durante o processo. Expõe que a juíza que avaliou o processo
administrativo constatou falhas em alguns encaminhamentos durante o
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processo eleitoral e condenou a SEMA e o Comitê Sinos a refazer as eleições
ao Comitê. Faz breve relato, citando que há o envolvimento da SEMA visando
sanar esta questão. Coloca que a partir desta decisão judicial, a composição
atual do Comitê Sinos não tem validade. Portanto, a proposta é que a
Secretaria Executiva do CRH realize a recondução do processo eleitoral, tendo
em vista a dificuldade de remobilizar a plenária anterior para realizar
novamente o processo eleitoral. Coloca que ainda cabe recurso à decisão
judicial e a SEMA está acompanhando o andamento do processo. Porém, se
iniciará os procedimentos necessários para novo processo eleitoral no Comitê.
Após debates e esclarecimentos, o Presidente encerrou esta comunicação e
passou então à ordem do dia. Item 1. Apreciação da Ata da 30ª Reunião
Extraordinária do CRH: Os membros presentes confirmam o recebimento e
dispensam a leitura da ata e, portanto, o Presidente coloca a mesma em
regime de votação. Aprovado por unanimidade. Item 2. Resolução CRH nº
326/2018 – Ad Referendum – Homologação do Processo Eleitoral de
Composição de Entidades dos Comitês Camaquã e Negro: Carmem Silva,
Secretária Executiva Adjunta do CRH, faz breve relato sobre a condução do
processo eleitoral. Cita que, conforme acordado em reuniões passadas do
CRH, as publicações de homologações de processos eleitorais de Comitês de
Bacia se dão por Ad Referendum, visando dar celeridade ao processo e
atendimento a exigências dos Convênios de Manutenção. Carmem Silva
propõe que, como há outras homologações, que todas sejam votadas em
bloco. Os membros presentes concordam com o encaminhamento e Carmem
Silva segue o relato das homologações. Item 3. Resolução CRH nº 327/2019
– Ad Referendum – Alteração da Composição do Comitê Vacacaí e
Vacacaí-Mirim:
Carmem Silva faz breve relato sobre a necessidade de
alteração da composição do Comitê, se adequando à Resolução CRH
230/2017. Item 4. Homologação do Processo Eleitoral da Composição de
Entidades e Diretoria Eleita do Comitê Rio Passo Fundo: Carmem Silva faz
breve relato sobre o processo eleitoral citando que todos os procedimentos
legais foram respeitados e apresenta a nova diretoria eleita do Comitê. Item 9.
Homologação da Alteração da Composição do Comitê Quaraí: Carmem
Silva faz breve relato, colocando que o Comitê já havia deliberado pela
alteração da composição, porém, devido a inconsistências na primeira
proposta, retornou ao Comitê para adequações. Cita que agora a alteração da
composição está correta. Não havendo questionamentos, o Presidente Paulo
Pereira lembra que a votação se dará em bloco para os itens 2, 3, 4 e 9 da
ordem do dia. Questiona se há necessidade de destacar algum dos itens e, não
havendo manifestações, coloca os itens em votação em bloco. Aprovados por
unanimidade. Item 5. Prorrogação do Mandato da Diretoria e Entidades do
Comitê Tramandaí: Paulo Paim faz breve relato sobre a solicitação do Comitê
Tramandaí e coloca que a justificativa de prorrogar o mandato da atual diretoria
e plenária com base na elaboração do Plano de Bacia é insustentável, tendo
em vista que não há segurança de que o mesmo será finalizado pelo contrato
atual. André Oliveira, representante do Comitê Mirim São Gonçalo, coloca que
o Fórum Gaúcho de Comitês entende que a gestão deve ser prorrogada,
porém, cita que não foi relatado essa questão do contrato do Plano de Bacia,
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colocando que deve ser melhor analisado esta demanda. Após breves debates
e esclarecimentos, o Presidente Paulo Pereira coloca em regime de votação a
proposta de prorrogação de mandato da Diretoria e Plenária eleitas do Comitê
Tramandaí, com base na justificativa de elaboração do Plano de Bacia.
Reprovado com 6 votos favoráveis, 1 voto contrário e 7 abstenções. Eldo
Costa, representante do Comitê Santa Maria, propõe então que seja pautado
uma proposta de prorrogação com prazo para realizar o processo eleitoral do
Comitê, tendo em vista que já não há tempo hábil para realizar o processo com
o final da gestão em 31/05/2019. Após debates e esclarecimentos, o
Presidente coloca então que a proposta final é prorrogar o mandato por 150
dias a partir da publicação da Resolução visando dar tempo hábil para
realização do processo, condicionando à abertura imediata do processo
eleitoral. Não havendo mais questionamentos, o Presidente coloca então a
proposta em regime de votação. Aprovado por maioria, com 12 votos
favoráveis e 2 abstenções. Item 6. Indicação Secretário Executivo
CRH/RS: O Presidente Paulo Pereira coloca que a proposta é que fique como
Secretário Executivo do CRH o Diretor do DRHS, Paulo Paim e, como
Secretária Executiva Adjunta, a Carmem Silva. Não havendo questionamentos,
o Presidente coloca a proposta em regime de votação. Aprovado por
unanimidade. Item 7. Indicação Secretária Executiva do FRH/RS: O
Presidente Paulo Pereira cita que a proposta é que se mantenha como
Secretária Executiva do FRH a servidora Patrícia Cardoso e a servidora
Vanessa Konrath como Secretária Executiva Adjunta. Não havendo
questionamentos, o Presidente coloca a proposta em regime de votação.
Aprovado por unanimidade. Não havendo mais itens a serem tratados na
ordem do dia, o Presidente então abre a palavra para assuntos gerais.
Assuntos Gerais: 1. Eldo Costa, representante do Comitê Santa Maria,
coloca que há uma demanda referente a manutenção do monumento do Marco
das Águas. Cita que há alguns anos o monumento quebrou e, desde então,
está guardado na sede do Comitê. Paulo Paim faz breve relato histórico sobre
o monumento e coloca que a Secretaria se coloca a favor da reconstrução do
monumento e que irá verificar como proceder para realizar. Assuntos Gerais
2. Verônica Della Mea, representante do Comitê Baixo Jacuí, questiona se o
cronograma de reuniões do CRH irá se manter conforme a proposta inicial,
tendo em vista que a primeira reunião programada foi cancelada e a atual
sofreu transferência de data. O Presidente relata que foram situações
excepcionais e que, a partir de agora, o cronograma será implantado conforme
proposto na Resolução. Assuntos Gerais 3. Eldo Costa questiona sobre as
Câmaras Técnicas do CRH. Cita que houve a orientação de não realizar
nenhuma reunião antes da primeira plenária do Conselho visando apresentar o
novo Presidente do CRH e novo Diretor do DRHS. Pergunta, portanto, se há
alguma orientação para as Câmaras Técnicas. Paulo Paim propõe reunir todos
os Presidentes das Câmaras Técnicas para uma primeira articulação. Eduardo
Condorelli, representante do Comitê Negro, propõe dividir as reuniões entre os
Presidentes das Câmaras Técnicas e outra para os Presidentes das Câmaras
de Região Hidrográfica. Após breves debates, acordou-se realizar duas
reuniões, uma com os Presidentes das Câmaras Técnicas e outra com os
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Presidentes das Câmaras de Gestão de Região Hidrográfica. Assuntos Gerais
4. Paulo Paim comunica que foi apresentado na CAGE uma proposta de
realizar o ressarcimento das despesas das atividades de representação para
os Comitês que estão sem convênios. Cita que a CAGE fez algumas alterações
na proposta e aprovou a mesma. Expõe a importância desta ação, pois, é o
reconhecimento formal, por parte da CAGE, de que os Comitês fazem parte do
aparelho do Estado. Após breves esclarecimentos, o Presidente Paulo Pereira
questiona se há mais alguma proposta em assuntos gerais e, não havendo
manifestações, o Presidente dá a 99ª Reunião Ordinária do Conselho de
Recursos Hídricos do Rio Grande do Sul por encerrada.

