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Ata n. º 1ª/2012 – Reunião Extraordinária
No dia dois de agosto de dois mil e doze, as quatorze horas, na sala, da Secretaria Estadual do Meio Ambiente,
na Rua Carlos Chagas, 55, Centro, Porto Alegre, realizou-se a 1ª Reunião Extraordinária da Câmara Técnica de
Programação e Orçamento e Acompanhamento de Projetos do Fundo de Investimento em Recursos Hídricos –
CTPA. Estiveram presentes: Renato Zenker (Comitê Camaquã), Mário Luiz Rangel (Comitê
Gravataí/Presidente CTPA), Vilma Cardoso da Silva (Comitê Lago Guaíba), Roberto Damasio de Carvalho
(Comitê Santa Maria), Ada Picolli, (Comitê Gravatai), Tiago Lucas Corrêa (Comitê Tramandaí), Eldo Costa
(Comitê Santa Maria), Heloísa Fiori e Fernanda Alves Zandona (SEMA), Verushka Xavier (Comitê Pardo).
Como convidado: Sr. Marco Mendonça (Secretário Executivo CRH), Carmem Silva (Secretária Executiva
Adjunta do CRH) e Paulo Paim (SOP). Pauta única para a realização da reunião extraordinária: 1)
Apresentação da proposta orçamentária – Fundo de Investimentos em Recursos Hídricos até 2014. Sr.
Marco Mendonça apresenta uma a previsão para execução dos planos de bacia (completos) até 2014, com
exceção de 4 comitês. Os Comitês do Sinos, Guaíba, Caí e Tramandaí seriam iniciados em 2012, com plano de
trabalho até o final do ano. Estudos de natureza primária não seriam realizados no momento, pois seria inviável
atingir o cronograma previsto até 2014. Em relação às demais demandas, esta previsto um convênio para
mapeamento com escala de 1:25.000 para o estado do RS no valor de R$ 1.500.000,00. Outra questão são os
convênios dos comitês, onde uma soma prevista seria a de R$3.700.000,00. Em relação à oficina, deverão ser
encaminhados a CTPA, temas referentes a parâmetros de salários da secretaria executiva, valor de diárias, entre
outros, pois há uma disparidade. Sobre a questão de "vazios" financeiros entre os planos de convênio de
manutenção dos comitês, Sr. Paulo Paim relata que seria interessante que a manutenção dos convênios pudesse
estar prevista em distintos objetos para que não haja um período descoberto de convênio. Sr. Marco Mendonça
argumenta que outra alteração proposta seria um convênio com a ANA para estações de rede de monitoramento
e a opção é utilizar estação de monitoramento pluviométrica (a ideia seria comprar 40 estações). Se for uma rede
telemétrica, não é necessária a coleta de dados. Estas estações necessitam de manutenção e a ideia seria então
R$ 20.000,00 por estação. Outra demanda seria a compra de veículos para acompanhamento dos planos de bacia
(6 carros e 3 caminhonetes). Comenta também sobre a possibilidade da compra de van e equipamento aéreo não
tripulado, para fiscalização. As outras demandas podem ser visualizadas na tabela a ser enviada pelo Sr. Marco
Mendonça. A Sra. Fernanda Alves Zandona, representando a Fepam, solicita auxilio (articulação política) para
que sejam pagos processos já autorizados. Paulo Paim manifestou-se no sentido de que não há referência, entre
os elementos apresentados pela SEMA, a plano de implementação de Agências que são órgãos estruturantes do
Sistema de Recursos Hídricos inclusive para execução do orçamento sobre o qual está sendo solicitado parecer
da CTPA. Referente ao orçamento das outras secretarias será necessário o DRH emitir uma solicitação (ofício)
para que estas enviem informações sobre suas propostas orçamentárias, detalhando onde irão gastar será
aplicado o recurso com justificativas do gasto ou ranking de prioridades, para a CTPA. Sobre o parecer da
CTPA, é importante a identificação de critérios claros para avaliação e estruturação de parecer, pois acredita-se
foi definido anteriormente pela própria CTPA que somente os critérios de percentual não são suficientes.
Referente aos critérios para avaliação da CTPA, o Sr. Mário Rangel, faz o relato de que foi iniciado um trabalho
para a constituição de um Manual, ja no período da Gestão da Sra. Valéria, e que esta Câmara deverá focar na
constituição deste documento que ainda não foi finalizado. A proposta orçamentária da SOP não foi
apresentada, mesmo tendo sido trazida formulada detalhadamente, ficando para ser apreciada juntamente com as
das demais Secretarias que enviaram suas propostas através de ofício impresso, sem detalhamento e que serão
solicitadas a enviarem na forma definida pela Câmara Técnica. Nada mais havendo a constar, lavro a presente
ata, que será assinada por mim, Mário Luiz Rangel, Presidente da CTPA, e pelos conselheiros presentes nesta
reunião.
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