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Câmara Técnica de Programação e Orçamento e Acompanhamento de Projetos  1 
do Fundo de Investimento em Recursos Hídricos – CTPA 2 

 3 
Ata n. º 15ª/2011 – Reunião Ordinária 4 

 5 
No dia quatorze de dezembro do ano de dois mil e onze, as quatorze horas, na sala 1107, da Secretaria Estadual 6 
do Meio Ambiente, na Rua Carlos Chagas, 55, Centro, Porto Alegre, realizou-se a 15ª Reunião Ordinária da 7 
Câmara Técnica de Programação e Orçamento e Acompanhamento de Projetos do Fundo de Investimento em 8 
Recursos Hídricos – CTPA. Estiveram presentes: Valéria Borges Vaz (Comitê Pardo), Mario Luiz Rangel 9 
(Comitê Gravataí), Renato Zenker (Comitê Camaquã), Tiago Lucas Corrêa (Comitê Tramandaí), Vilma C. da 10 
Silva (Comitê Lago Guaíba), Heloísa Fiori (SEMA). Justificaram ausência: Julio Cesar Salecker e Maria Ângela 11 
(Comitê Taquari-Antas), Viviane Nabinger (Comitê Sinos), Karla Leal Kozza (Comitê Caí). Convidados: 12 
Fabricio Loguercio (Diretor Administrativo da SEMA). Para o início da reunião foi aguardado o quórum. Sr. 13 
Tiago foi escolhido para ser a relator desta reunião. Sra. Valéria saúda a todos e abre os trabalhos. 1) 14 
Aprovação da Ata da 14ª Reunião da CTPA: Aprovada. 2) Critérios para repasse dos recursos de 15 
manutenção para os Comitês de Bacias: Sra. Valéria relembra que na 15ª reunião desta CT foi solicitada 16 
através da Sra. Maria de Lourdes, da Divisão de Finanças da SEMA, foi solicitada a criação de um critério para 17 
a liberação de R$ 100.000,00 para manutenção de Comitês de Bacias, visto que até o presente momento todos 18 
os Comitês recebem R$ 50.000,00 anualmente. A CTPA discutiu o assunto e propõe os seguintes critérios: a) Se 19 
não forem cumpridos no mínimo 80% do orçamento proposto no plano de trabalho, dentro do período de 12 20 
meses (contados a partir da data do depósito), a destinação de recursos financeiros para o convênio seguinte terá 21 
como referencial o executado (s) no (s) exercício (s) anterior (es), dentro da vigência do convênio. b) Situações 22 
excepcionais serão avaliadas de acordo com as justificativas apresentadas. A CTPA encaminhará a proposta de 23 
critérios para avaliação dos Comitês de Bacias, solicitando 60 dias de prazo para retorno de contribuições. 3) 24 
Relação dos Projetos SEMA/FRH 2012: Sr. Fabricio apresenta os projetos que serão encaminhados na 25 
primeira quinzena de janeiro: Programa de Preservação de Mananciais Superficiais – Monitoramento em 8 26 
Bacias de Captação, contemplando as Bacias de Santa Maria, Ibicui, Quarai, Litoral Médio, Mirim-São 27 
Gonçalo, Negro, Baixo Jacuí e Camaquã, no valor de R$ 1.310.000,00 (um milhão e trezentos e dez mil reais). 28 
Outro projeto é o Plano de Bacia do Baixo Jacuí, no valor de R$ 1.110.000,00 (um milhão e cento e dez mil 29 
reais) e o Plano da Bacia do Camaquã, no valor de R$1.020.000,00 (um milhão e vinte mil reais) com previsão 30 
de contratação em maio ou junho. Ainda estão previstos R$ 2.000.000,00 (dois milhões) para aditivos de 31 
contratos em andamento. Sra. Heloísa pede esclarecimentos sobre alguns projetos e sugere que alguns sejam 32 
encaminhados via outros Fundos. Sugere que esta CT faça uma solicitação para um programa mais global, pois 33 
muitos dos projetos solicitados são demandas para todos os comitês e deve ser efetuado no âmbito do Estado. 34 
Após o debate sobre o assunto, fica encaminhado que a Sra. Heloísa representará a CTPA fazendo contato com 35 
a coordenação de Educação Ambiental da SEMA para propor um projeto único visando a divulgação da gestão 36 
das águas para o Estado do RS, buscando apoio financeiro da ANA e contrapartida através do FRH. Com 37 
relação a suplementação é necessário detalhar mais as principais necessidades para montarmos a proposta de 38 
suplementação para 2012, que será pauta da próxima reunião da CTPA. 4) Relato 64ª Reunião CRH: Sra. 39 
Valéria mostra a apresentação feita na reunião do CRH e parabeniza todos pela dedicação neste ano. A proposta 40 
de distribuição orçamentária foi aprovada e a suplementação ficou para ser discutida e levar para aprovação do 41 
CRH em março de 2012. 5) Manual de Critérios e Normas para Acesso ao FRH: Sra. Valéria afirma que 42 
realmente não é um trabalho simples e que precisa de mais dedicação para a finalização do documento. Devido 43 
a diversos compromissos não foi possível finalizá-lo. Acredita que possa ser apresentado ao CRH em março ou 44 
abril do próximo ano. Considera que esta seja uma forma de nos aproximarmos das demais secretarias que 45 
utilizam os recursos do FRH. Outra sugestão é de que as secretarias encaminhem anualmente a CTPA a relação 46 
de investimentos por Bacia Hidrográfica. É importante ressaltar que neste ano, a oficina realizada com os 47 
Comitês de Bacias para priorizar investimentos já representou um grande avanço da CTPA e a idéia é continuar 48 
evoluindo. 6) Assuntos Gerais: Foi elaborada a agenda de reuniões para 2012: foi definido realizar reuniões 49 
bimensais nas seguintes datas: 21/03, 11/04, 08/08, 10/10 e 12/12 e uma Oficina com os Comitês do RS para 50 
montarmos a Proposta de Investimentos por Região Hidrográfica do FRH para o exercício de 2013 no dia 13/06, 51 
em local a ser definido pelos Comitês RS. Sra. Valéria comentou que buscou informações junto a Coordenação 52 
do Fórum Nacional de Comitês sobre os encaminhamentos do PL 315, que tramita em nível Federal, sobre a 53 
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alteração no percentual de recursos oriundos da compensação financeira pela utilização de recursos hídricos 54 
para a geração de energia elétrica, mas até o momento não obteve retorno. Considera importante o 55 
monitoramento deste assunto que tem relação direta com o trabalho desta CTPA. Nada mais havendo a constar, 56 
lavro à presente ata, que será assinada por mim, Tiago Lucas Corrêa, Relator da CTPA, por Valéria Borges Vaz, 57 
presidente da CTPA e pelos conselheiros presentes nesta reunião. 58 
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