ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
CONSELHO DE RECURSOS HÍDRICOS
100ª REUNIÃO ORDINÁRIA
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A centésima Reunião Ordinária do Conselho de Recursos Hídricos ocorreu no dia
quinze de maio 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; Julce Clara da Silva – Secretaria da Saúde; André Pellini
Corte – Casa Civil; Maj. QOEM André Ribeiro Machado – Secretaria de Segurança
Pública/Comando Ambiental; Danusa Ribeiro – Comitê Alto Jacuí; Eldo Costa –
Comitê Santa Maria; Luciano Alegre – Comitê Butuí-Icamaquã; Claudir Alves –
Comitê Passo Fundo; Christian Linck da Luz – Comitê Mampituba; André Oliveira –
Comitê Mirim S. Gonçalo; Nelson Narvaes – Comitê Quaraí. Convidados: Glaucus
Ribeiro – FEPAM; Demais Presentes: Luis Feijó – Secretaria da Saúde; Adolfo
Klein – Comitê Sinos; Ingo Schneider – DIOUT/SEMA; Flavia Dias – DIOUT/SEMA;
Luciano Cardone – DIOUT/SEMA; Diego Carrillo – FEPAM; Eduardo Manara –
DIPLA/SEMA; Carolina Menegaz – DIPLA/SEMA; Ellen Beneduzzi – DIOUT/SEMA;
Paulo Paim – DRHS/SEMA; Carmem Silva – CRH/SEMA; Patrícia Cardoso –
CRH/SEMA; Gabriel Frota – CRH/SEMA. O Presidente Paulo Pereira saúda a todos
e questiona se há alguma solicitação de inserção de itens ou de alteração na ordem
do dia. Não havendo manifestações, o Presidente passa para a conferência de
quórum. Constatado o quórum para votação, o Presidente entra na ordem do dia. Item
1. Apreciação da Ata da 99ª Reunião Ordinária do CRH: Os membros presentes
dispensam a leitura da ata e o Presidente questiona se há solicitações de alterações
no texto proposto. Não havendo manifestações, o Presidente coloca a ata da 99ª
reunião ordinária do CRH em regime de votação. Aprovado por unanimidade. Item
2. Resolução CRH 334/2019 – Ad Referendum – Dispensa exclusivamente para
fins de financiamento e licenciamento ambiental a necessidade de outorga para
a safra 2019- 2020, desde que cadastrados no SIOUT: Ellen Beneduzzi, chefe da
divisão de outorga do DRHS, faz breve relato sobre a Resolução. Coloca que este
texto vem sendo publicado há alguns anos e apenas se atualizou a data da safra.
Após breves esclarecimentos, o Presidente decide colocar a Resolução em regime de
votação. Aprovado por unanimidade. Item 3. Resolução CRH 333/2019 – Ad
Referendum – Altera Resolução 302/2018 que estabeleceu prazos para
regularização de captação de água subterrânea por poços existentes nas áreas
rural e urbana, mediante cadastro no SIOUT: Ellen Beneduzzi faz breve relato
sobre a Resolução, coloca que também vem sendo publicado este texto há alguns
anos já e cita que houve um questionamento de um Promotor de Justiça citando que
esta Resolução permitia que usuários que tem poços para consumo humano em áreas
com redes públicas se beneficiassem e estivessem regularizados mediante cadastro,
mesmo tendo normativas que vedam o uso de poços para consumo humano em áreas
com rede pública de abastecimento. Cita que esta questão foi corrigida no texto da
resolução 333/2019. Após breve esclarecimento, o Presidente coloca a resolução em
regime de votação. Aprovado por unanimidade. Item 4. Alteração do Regimento
Interno do Comitê Lago Guaíba: Carmem Silva faz breve relato sobre o trâmite da
proposta, cita que na última reunião do CRH em 2018 a plenária deliberou por
encaminhar a matéria à CTIJ, encaminhando também a necessidade de revisão do
Decreto 37.034 que dispõe sobre o conteúdo mínimo dos regimentos internos dos
Comitês de Bacia, assim como uma atualização de todos os regimentos após revisão
do Decreto. Porém, o Comitê do Lago revisou a proposta e reencaminhou ao
Conselho para possível aprovação. Paulo Paim cita que, portanto, questiona a
plenária qual seria o melhor encaminhamento para esta matéria. Após debates e
esclarecimentos, a plenária conclui que a matéria está prejudicada pois já houve
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deliberação do CRH no sentido de encaminhar a proposta para a CTIJ, a qual ainda
não se reuniu e, portanto, não trabalhou a matéria. Item prejudicado. Item 5.
Alteração do Regimento Interno do Comitê Ijuí: O Presidente Paulo Pereira coloca
que, como citado no item anterior, o CRH deliberou por revisar todos os regimentos
internos dos Comitês de Bacia na CTIJ e, portanto, este item também fica prejudicado.
Item prejudicado. Não havendo mais itens a serem tratados na ordem do dia, o
Presidente entra em Assuntos Gerais: I. Patrícia Cardoso faz apresentação sobre a
proposta de construção do Plano de Capacitação. Coloca que um dos requisitos do
Progestão é a participação contínua do Estado dentro do escopo de capacitação
articulada pela ANA. Expõe que, a partir do 2º Ciclo do Progestão, a lógica tem sido no
sentido de integrar e descentralizar as representações, visando que o Sistema
Estadual de Recursos Hídricos se constitua quanto Política Transversal de Estado,
reduzindo seu isolamento. Coloca que, no ano de 2016, houve o encaminhamento de
uma proposta de questionário referente à demandas de capacitações por parte dos
Comitês de Bacia. Expõe que esta situação acabou não tendo andamento, porém,
será ampliada para a proposta atual. Cita que a tabela de construção será
encaminhada a todos os Comitês e para as Secretarias que compõem o CRH, visando
colher contribuições. Expõe que já há algumas demandas internas da SEMA e do
DRHS. Assuntos Gerais: II. Gabriel Frota apresenta a proposta de Plano de
Trabalho para o 2º ano do Procomitês e o processo de construção do Plano. Cita que
houve uma consulta, à todos os Comitês, sobre a proposta e, apenas um Comitê se
manifestou, sendo favorável. Coloca que este é um Plano de Trabalho provisório, o
mais abrangente possível, visando dar celeridade ao processo, pois, este documento
já deveria ter sido encaminhado à ANA, porém, devido a troca de gestão, houve um
período de incerteza sobre o responsável pelo programa. Cita que em contato com a
ANA, houve o acordo de encaminhar o Plano de Trabalho o mais breve possível.
Expõe ainda que, por ser uma proposta provisória e que a ideia é detalhar mais as
ações futuramente, a proposta é que não se aprove este Plano de Trabalho por
Resolução ainda, sendo necessário apenas referendar no CRH para validar a
proposta. Os membros presentes se mostram favoráveis à proposta de Plano de
Trabalho. Após breves esclarecimentos, o Presidente questiona se há mais algum item
a ser debatido em assuntos gerais. Não havendo manifestações, o Presidente dá a
reunião por encerrada.

