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A centésima sexta Reunião Ordinária do Conselho de Recursos Hídricos ocorreu no 1 
dia dezesseis de setembro do ano de dois mil e vinte, às quinze horas e foi realizada 2 
de maneira totalmente online, via aplicativo Cisco Webex, com transmissão ao vivo 3 
pela página oficial da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura – 4 
SEMA/RS no Facebook. Conselheiros Presentes: Paulo Pereira – Secretaria do 5 
Meio Ambiente e Infaestrutura; Luiz Henrique Machado – Secretaria de Obras e 6 
Habitação; Altair Hommerding – Secretaria da Agricultura, Pecuária e 7 
Desenvolvimento Rural; Luiz Felipe Corrêa Martins – Secretaria de Logística e 8 
Transportes; Izabel Christina Cotta Matte – Secretaria de Governança e Gestão 9 
Estratégica; Norma Mergel – Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia; André 10 
Pellini Corte – Casa Civil; João Batista Rosa Nunes – Casa Militar; Ten. Cel 11 
Vladimir Rosa – SSP/CABM; Valery Pugatch – Comitê Lago Guaíba; Alexandre 12 
Swarowsky – Comitê Vacacaí-Vacacaí Mirim; Alessandro Noal – Comitê Santa 13 
Maria; Claudir Alves – Comitê Passo Fundo; João Vargas de Souza – Comitê 14 
Tramandaí; Domingos Lopes – Comitê Litoral Médio. O Presidente Paulo Pereira faz 15 
a confirmação de quórum e de imediato informa que houve solicitação de inserção de 16 
2 itens na ordem do dia, em e-mail encaminhado no dia anterior. Os assuntos a serem 17 
inseridos na pauta são o Formulário de Autodeclaração de Certificação do Progestão 18 
2019 e apresentação sobre a Execução das despesas com recursos do Progestão no 19 
ano de 2019. O Presidente, portanto, questiona se há alguma manifestação contrária a 20 
inserção destes dois assuntos na ordem do dia. Não havendo manifestações, 21 
considerou-se aprovada a inserção dos itens e o Presidente entrou nas comunicações. 22 
Comunicação 1. Relato da reunião da Câmara Técnica do Fundo de Recursos 23 
Hídricos - CTFRH: Patrícia Cardoso, Presidente da CTFRH, relata que após a última 24 
reunião do CRH onde foi aprovado a retomada desta Câmara Técnica, foi realizada 25 
uma reunião ordinária. Coloca que houve retomada do debate sobre a minuta do 26 
orçamento do FRH/RS para o ano de 2020. Cita ainda que houve debate sobre a 27 
minuta do orçamento para 2021, onde ficou deliberado aguardar por algumas 28 
orientações da SEPLAG referente a definição de teto orçamentário, por exemplo.  29 
Colocou que o assunto do formulário de autodeclaração da certificação do Progestão 30 
de 2019 e apresentação sobre a utilização dos recursos do programa em 2019 e 2020 31 
também foi debate da CTFRH, além das apresentações das prestações de contas das 32 
Secretarias que acessam recursos do FRH/RS. Comunicação 2. Relato da reunião 33 
da Câmara Técnica de Águas Subterrâneas – CTAS: Flávia Dias, Presidente da 34 
CTAS, coloca que na última reunião houve a eleição para renovação da diretoria da 35 
Câmara Técnica e que, após eleição, ficou deliberado como foco inicial da CTAS os 36 
trabalhos para regulamentação do Decreto do Programa de Regularização de Poços. 37 
Comunicação 3. Relato sobre o Programa de Regularização de Poços: Paulo 38 
Paim, Diretor do Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento, coloca que já 39 
houve a definição de dois projetos pilotos na bacia do rio dos Sinos e na bacia do rio 40 
Gravataí, que já estão inclusive com suas ações definidas. O que está sendo feito no 41 
momento é a construção dos Termos de Referência para as ações dos projetos. 42 
Finalizadas as comunicações, o Presidente entra então na ordem do dia. Item 1. 43 
Apreciação das Atas da 104ª e 105ª Reunião Ordinária do CRH/RS: O Presidente 44 
coloca que não houve contribuições para as atas e os membros presentes dispensam 45 
a leitura de ambas e, portanto, o Presidente as coloca em regime de votação. 46 
Aprovadas por unanimidade. Item 2. Resolução CRH nº 364/2020 –Ad 47 
Referendum – Homologa processo eleitoral dos Comitês de Gerenciamento das 48 
Bacias Hidrográficas dos Rios Tramandaí e Pardo: Carmem Silva, Secretária 49 
Executiva Adjunta do CRH/RS, faz breve relato sobre os processos eleitorais, 50 
colocando que foram realizadas dentro dos prazos e requisitos legais estipulados nas 51 
resoluções deste Conselho. Cita ainda que já é um acordo feito no CRH/RS de que as 52 



 
 

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

CONSELHO DE RECURSOS HÍDRICOS 
106ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

resoluções de processos eleitorais onde foram respeitadas todas as normativas 53 
vigentes seriam publicadas Ad Referendum visando dar celeridade as publicações. O 54 
Presidente questiona se algum Conselheiro deseja fazer alguma observação sobre 55 
este item da pauta e, não havendo manifestações, coloca a Resolução em regime de 56 
votação. Aprovada por unanimidade. Item 3. Formulário de Autodeclaração do 57 
Progestão – Certificação 2019 e execução das despesas com recursos do 58 
Progestão em 2019: Patrícia Cardoso expõe que este formulário de autodeclaração 59 
é uma exigência contratual junto à ANA como pré-requisito do processo de certificação 60 
e repasse de recursos do programa à SEMA. Coloca que, na variável que envolve a 61 
execução das despesas com recursos próprios (FRH/RS) com indicadores de 62 
investimento em gestão de recursos hídricos, totalizou-se o valor de R$ 2.544.974,61. 63 
Na variável de comunicação social e difusão de informações, onde se inclui por 64 
exemplo as publicações referentes aos editais para os processo eleitorais dos Comitês 65 
de Bacia, executou-se o valor total de R$ 16.481,00. Na variável de planejamento 66 
estratégico, executou-se o total de R$ 1.327.200,00. Na variável sistemas de 67 
informações, expõe que não houve execução com recursos próprios no ano de 2019 68 
tendo em vista que o contrato de manutenção do SIOUT já foi finalizado e o que vem 69 
sendo feito são melhorias para modernização do sistema por parte da UFLA. Expõe 70 
ainda que as variáveis de outorga de direito de uso da água e de fiscalização não são 71 
exigidas execuções com recursos próprios pois não foram metas pactuadas como 72 
obrigatórias no ato da assinatura do contrato do programa. Finaliza colocando que o 73 
valor total para as execuções financeiras com recursos próprios foi de 74 
R$ 3.888.655,61 e, portanto, em relação ao formulário de autodeclaração, o Estado do 75 
Rio Grande do Sul atingiu a meta no ano de 2019. Não havendo questionamentos, o 76 
Presidente solicita que a representante de andamento a próxima apresentação a ser 77 
realizada, referente a execução das despesas com recursos do Progestão no ano de 78 
2019. Patrícia Cardoso expõe que, no ano de 2019 foi executado o total de 79 
R$ 175.859,15 com recursos oriundos do Progestão. Apresenta brevemente o 80 
detalhamento das despesas, dividas por naturezas de despesas, sendo elas: diárias, 81 
totalizando o valor de R$ 66.4949,23 referente as vistorias para atendimento da Lei 82 
Federal de Segurança de Barragens além de outras atividades de representação. 83 
Material de consumo, totalizando R$ 4.618,30. Transporte de pessoal, no valor de 84 
R$ 51.801,19. Serviços de terceiros, no valor de R$ 12.179,57 incluindo inscrições em 85 
eventos, hospedagens para atividades de representação e serviços de manutenção. 86 
Despesas do exercício anterior no valor de R$ 28.712,86 e equipamentos e materiais 87 
no valor de R$ 11. 598,00 totalizando assim o valor total executado conforme já citado 88 
sendo este valor 23% do total orçado para 2019. O Presidente expõe então que 89 
ambos assuntos devem ser apreciados e votados pelo Conselho. Questiona se há 90 
dúvidas ou observações a serem feitas e, não havendo manifestações propõe que 91 
sejam votados em bloco os dois assuntos, sendo eles o Formulário de Autodeclaração 92 
do Progestão 2019 e a execução das despesas com recursos do Progestão em 2019. 93 
Os Conselheiros presentes concordam com a proposta de encaminhamento e o 94 
Presidente então coloca os assuntos em votação. Aprovados por unanimidade. O 95 
Presidente passa então ao próximo item da ordem do dia. Item 4. Assuntos Gerais: 96 
O Presidente abre a palavra para inscrições. 1. Alexandre Swarowsky, representante 97 
do Comitê Vacacaí, pede a palavra para expor a situação preocupando que vivem os 98 
Comitês de Bacias na visão de seus representantes neste Conselho. Coloca que a 99 
maioria dos Comitês estão sem convênios de manutenção já há um bom tempo, 100 
mantendo suas secretarias executivas funcionando totalmente sem recursos e com 101 
iminência de encerrar suas atividades. Coloca ainda que foram feitos questionamentos 102 
por parte do conjunto de Comitês ao DRHS e à SEMA, porém, ainda não se obteve 103 
retorno algum da Entidade Estadual sobre este assunto. Expõe que há a promessa, há 104 
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mais de um ano, da execução do instrumento das parcerias, porém, também não há 105 
qualquer tipo de fluxo de informações sobre este assunto aos Comitês. Cita ainda que, 106 
no início do próximo ano, encerrarão os últimos convênios de manutenção vigentes, 107 
deixando assim todos os 25 Comitês do Rio Grande do Sul sem recursos para a 108 
manutenção de suas estruturas administrativas. Patrícia Cardoso coloca que o ofício 109 
recebido pelo conjunto de Comitês será respondido em breve oficialmente, inserindo 110 
as considerações inclusive sobre os impactos dos Decretos de calamidade e das 111 
questões sobre as reduções de cotas. Não havendo mais questionamento, o 112 
Presidente abre a palavra para inscrições ainda em assuntos gerais. 2 Ten. Cel. 113 
Vladimir solicita registrar que está sendo feito contato com representante da SEMA 114 
para que o Comando Ambiental da Brigada Militar formalize sua prestação de contas 115 
dos valores acessados do Fundo de Recursos Hídricos para a próxima reunião da 116 
Câmara Técnica do Fundo de Recursos Hídricos. Não havendo mais inscrições o 117 
Presidente agradece a participação de todos os Conselheiros e considera a reunião 118 
como encerrada.  119 


