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A centésima décima segunda reunião ordinária do Conselho de Recursos Hídricos ocorreu no dia oito
de setembro do ano de dois mil e vinte e um, às quatorze horas e foi realizada de maneira totalmente
online, via aplicativo Cisco Webex, com transmissão ao vivo pela página oficial da Secretaria Estadual
do
Meio
Ambiente
e
Infraestrutura
–
SEMA/RS
no
Youtube
(Link:
https://www.youtube.com/watch?v=tFTi6xOtnFU). Conselheiros Presentes: Guilherme de
Souza - SEMA; Luiz Henrique Feijó Machado – SOP; Altair Hommerding – Secretaria da
Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural; Diego Ferrugem Dornelles – Secretaria de
Planejamento, Governança e Gestão; Norma Mergel - Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia;
Luís Feijó – Secretaria da Saúde; André Pellini Corte – Casa Civil; Cap. Rogério Santos – SSP/RS –
Comando Ambiental-BM; Valery Pugatch – Comitê Lago Guaiba; Alexandre Swarowsky – Comitê
Vacacaí; Alessandro Noal – Comitê Santa Maria; Domingo Lopes – Comitê Litoral Médio; Fábio
Avancini Rodrigues – Comitê Mirim São Gonçalo; João Paulo Bezerra – Comitê Rio Passo Fundo;
Conselheiros Ausentes: Secretaria de Logistica e Transportes; Casa Militar; Sistema Nacional de
Meio Ambiente; Sistema Nacional de Recursos Hídricos; Secretaria da Fazenda; Comitê
Tramandai e Mampituba. Demais Presentes: Paulo Renato Paim, Patricia Cardoso – DRHS/SEMA;
Cláudia Bos Wolf – FEPAM; Carlos Silveira, Flavia Dias DIOUT/SEMA Carmem Lucia Silveira da Silva
e Gabriel Frota – SE CRH/RS. O Presidente Guilherme de Souza, Secretário de Estado
Adjunto, saúda a todos e dá início à 112ª Reunião Ordinária do CRH/RS. Devido a reunião
ainda não ter o quórum mínimo necessário para deliberações, o Presidente questiona se os
membros presentes concordam em iniciar a reunião pelo Item 6 – Atualização do Plano de
Capacitação. Não havendo manifestações contrárias, o Presidente então passa a
apresentação. Item 1. Atualização do Plano de Capacitação: Patrícia Cardoso apresenta
detalhadamente o quadro com a proposta de atualização do Plano de Capacitação e faz
breve contextualização sobre a matéria. Cita que em outubro de 2019 foi acordado com a
Agência Nacional de Águas que este plano de capacitação seria apresentado em formato de
Resolução do CRH/RS. Coloca que algumas alterações se fazem necessárias pelo cenário
atual de pandemia. Cita que foi necessário reduzir o número de cursos, como resultado do
excesso de capacitações neste período de pandemia. Portanto, foi feito uma análise sobre
os temas que atingem os pontos mais vulneráveis do sistema para esta nova proposta do
plano de capacitação. Não havendo questionamentos e contribuições, o Presidente verifica
e confirma que já há o quórum regimental para deliberações. Portanto, coloca a proposta de
Resolução que aprova o Plano de Capacitação. Aprovado por unanimidade. Item 2.
Proposta de Orçamento do FRH/RS 2022: Patrícia Cardoso relata o histórico da matéria,
citando que houve apresentação da proposta no âmbito da Câmara Técnica do Fundo de
Recursos Hídricos – CTFRH, onde foi validada. Cita que, pela estimativa da Secretaria do
Planejamento e Gestão, os ingressos do FRH para o ano de 2022 ficariam em torno dos
R$ 14.630.500,00. Informa que ficou orçado para a SEMA, no ano de 2022, valor em torno
de R$ 7,5 milhões, de acordo com os percentuais estipulados na Resolução nº 34/2007.
Para a SEAPDR o valor orçado ficou em R$ 1.463.050,00. Cita que, inicialmente houve
pleito da SEAPDR de recursos para 2 projetos, porém, ao decorrer da reunião da CTFRH,
foi deliberado que o valor orçado para a Secretaria fosse aplicado integralmente no projeto
de armazenamento de água e irrigação. Para a SOP, o valor orçado foi de R$ 5.120.675,00.
Luiz Henrique Feijó, representante da SOP, coloca que, devido ao andamento do
Programa Avançar RS, talvez se faça necessário algumas alterações na peça orçamentaria
por parte da SOP. Portanto, questiona se isso pode ser realizado, sendo pautado em
reuniões da CTFRH. Patrícia Cardoso coloca que se deve atender aos prazos da
Secretaria do Planejamento, porém, pode-se debater este assunto sim na CTFRH, visando
possíveis atualizações da proposta orçamentária para 2022. Domingos Lopes,
representante do Comitê Litoral Médio, cita que houve reunião do Fórum Gaúcho de
Comitês onde, o conjunto de Comitês, deliberou para que houvesse solicitação de pedido de
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vistas da matéria. Expõe que há ciência dos prazos e que pode ser marcada reunião
extraordinária do CRH para deliberar sobre a matéria. Cita que a proposta é debater de
maneira mais detalhada a peça orçamentária, com intuito de dar contribuições a proposta.
Patrícia Cardoso propõe então que, devido à solicitação do representante da SOP, o CRH
poderia encaminhar a matéria novamente para a CTFRH, visando dar possibilidade para os
Comitês debaterem de maneira mais detalhada a proposta, assim como a SOP avaliar a
necessidade de alterações em sua peça orçamentária. Após breves debates e
esclarecimentos, Domingos Lopes retira o pedido de vistas da matéria e ficou acordado
encaminhar a proposta de resolução novamente para a CTFRH, que terá reunião
extraordinária agendada para o mais breve possível para reabrir o debate. Aprovado por
unanimidade. Após finalização deste item, conferido que há o quórum regimental
necessário, o Presidente retoma o primeiro item da pauta, referente a ata da 111ª Reunião
Ordinária do CRH. Item 3. Apreciação da Ata da 111ª Reunião Ordinária do CRH: Os
membros presentes dispensam a leitura da ata e o Secretário Executivo do CRH, Paulo
Paim, informa que não houve contribuições ao texto da ata. Portanto, o Presidente coloca a
mesma em regime de votação. Aprovada por unanimidade. Item 4. Resolução CRH nº
385/2021 – Ad Referendum - Homologa Processo Eleitoral dos Comitês Rio Passo
Fundo e Negro: Paulo Paim informa que a publicação Ad Referendum já é uma prática
acordada pelo CRH/RS que, para as homologações de processos eleitorais, onde todos os
ritos legais foram cumpridos, as publicações serão neste caráter. João Paulo Bezerra,
representante do Comitê Rio Passo Fundo, registra o agradecimento à Secretaria Executiva
do CRH no apoio para realização do processo eleitoral do Comitê. Não havendo mais
manifestações, o Presidente coloca a matéria em regime de votação. Aprovado por
unanimidade. Item 5. Deliberação CBH SINOS nº 102/2021 – Da adequação da
Composição do Comitê Sinos à Resolução CRH nº 230/2017: Paulo Paim coloca que o
Comitê Sinos adequou sua composição à Resolução como outros Comitês já fizeram.
Coloca que a Resolução 230 contém uma listagem de todas as categorias possíveis a
serem inseridas nas composições dos Comitês. Porém, cada Comitê deve adequar sua
composição à realidade social de sua bacia. Cita que houve uma consulta do Ministério
Público Federal sobre a necessidade de que todos os Comitês tenham a categoria de
Comunidades Tradicionais. Expõe que a matéria foi para consulta da Assessoria Jurídica da
SEMA, onde foi devidamente explicado que cada Comitê adequa sua composição de acordo
com a realidade de sua bacia. Porém, houve também apontamento da assessoria jurídica de
que se faz necessário dar maior clareza para este fato na Resolução, sendo necessário
atualizar o texto legal. Portanto, propõe que esta Resolução seja pautada visando sua
atualização. A proposta de encaminhamento então é de, primeiramente, aprovar a
composição deliberada pelo Comitê Sinos, e aprovar o encaminhamento da revisão da
Resolução CRH 230/2017, visando deixar o texto claro sobre a possibilidade de cada
Comitê adequar sua composição de acordo com a realidade da bacia. Aprovado por
unanimidade. Item 6. Mandato da Diretoria e Entidades do Comitê Ibicuí – Gestão
2019-2021: Paulo Paim apresenta o ofício encaminhado pelo Comitê e contextualiza a
situação, citando que a Secretaria Executiva do CRH informou ao Comitê que o mandato
estava em prazo de finalização e que o processo eleitoral deveria ser aberto. Porém, neste
caso, não ocorreu a abertura do processo dentro do prazo legal. Portanto, o Comitê
encontra-se atualmente sem diretoria eleita. Expõe que a solicitação do Comitê foi
encaminhada para a assessoria jurídica da SEMA, que deu parecer contrário à prorrogação
do mandato. Cita então que a proposta então é de que a Secretaria Executiva do CRH
assuma a condução do processo eleitoral do Comitê. Domingos Lopes coloca que entende
o parecer da assessoria jurídica e apenas cita que já houve prorrogação de mandatos
visando oportunizar a realização do processo eleitoral. Paulo Paim coloca que são
situações distintas, tendo em vista que as prorrogações anteriores forem sempre realizadas
em justificativas plausíveis e devidamente detalhadas. Porém, no presente caso, houve
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perda do prazo e finalização do mandato, não sendo possível realizar a prorrogação. Após
amplo debate e esclarecimentos, o Presidente propõe o seguinte encaminhamento por parte
do CRH: Indeferir a prorrogação do mandato da diretoria do Comitê Ibicuí e a Secretaria
Executiva do CRH assumir a condução do processo eleitoral. Aprovado por maioria, com
07 votos favoráveis, 03 contrários e 03 abstenções. Item 7. Diretoria do Comitê Ijuí –
Solicitação e encaminhamento do Ministério Público: Paulo Paim relata o histórico da
matéria citando que o Comitê Ijuí elegeu normalmente seu plenário, porém, não houve
inscrições para a diretoria do Comitê. Coloca então que o Ministério Público passou a
articular na região da bacia uma mobilização para que as vagas de diretoria do Comitê
fossem preenchidas. Cita então que houve manifestação da Prefeitura de Santo Ângelo
demonstrando interesse em participar do Comitê e se colocando a disposição para assumir
a presidência. Portanto, como este assunto foi debatido em reuniões passadas do CRH, a
ideia de trazer este assunto na presente reunião era de dar conhecimento sobre o
andamento. Não havendo manifestações, passou-se ao próximo item da ordem do dia. Item
8. Apresentação do Plano Estadual de Recursos Hídricos – PERH/RS: Paulo Paim faz
um resgate sobre o histórico da matéria e coloca que a ideia é rever a atuação do DRHS, no
sentido de fazer efetivamente gestão de recursos hídricos. Cita que a prioridade maior do
departamento era a modernização da Lei, processo já finalizado por parte do DRHS.
Portanto, a proposta agora é fazer uma revisão do PERH, que será apresentado de forma
inicial pela Raíza Schuster, da Divisão de Planejamento do DRHS. Coloca que a proposta é
de que o PERH não seja apenas diversas ações soltas, mas sim um conjunto de diretrizes
que se torne uma política pública de gestão. Raíza Schuster apresenta detalhadamente a
metodologia que será adotada e cita que terá um caráter estratégico com natureza
orientadora e diretora, não sendo um plano de bacia ampliado. Expõe ainda que nenhuma
meta será pactuada sem a garantia de recursos financeiros e responsáveis por sua
execução. Coloca que o Relatório Anual de Recursos Hídricos está em fase de elaboração e
ele será o diagnóstico do PERH. Cita que o processo de participação social se dará a partir
de consultas e oficinas, assim como o DRHS participará em reuniões ordinárias dos Comitês
visando construir a proposta relativa à bacia hidrográfica. Portanto, os Comitês devem
agendar reuniões com o DRHS, tendo como pauta principal o PERH. Apresenta brevemente
o cronograma com as ações que já foram realizadas e os próximos passos. Cita que, na
data da presente reunião, foi lançada a primeira consulta do PERH com o tema “Principais
desafios e questões estratégicas para a gestão de recursos hídricos”. Apresenta
detalhadamente o formulário, com orientações de como preencher. Finaliza colocando que a
estimativa de aprovação final do PERH seja entre 2023-2024. Após breves esclarecimentos,
passou ao próximo item da pauta. Item 9. Assuntos Gerais: 9.1: Valery Pugatch,
representante do Comitê do Lago Guaíba, coloca que em função dos altos custos da
energia elétrica no momento atual e dos prazos decorrentes das outorgas e das dispensas
de outorga, solicita que seja pautado um possível aditivo na Instrução Normativa nº 03/2021,
dispondo a inclusão de, para além dos fins de licenciamento e de financiamento, a tarifa
reduzida no fornecimento de energia elétrica para os irrigantes. O Presidente coloca que fica
o registro, porém, a competência para tratar deste assunto é da ANEEL, extrapolando a
competência deste Conselho. Após breves debates e esclarecimentos, ficou acordado que
será agendada reunião entre o DRHS e os representantes dos Comitês de Bacia, visando
esclarecer melhor o assunto e traçar possíveis estratégias para solução da questão. Com
nada mais havendo a tratar, o Presidente deu a reunião por encerrada.
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