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SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
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Câmara Técnica de Programação e Orçamento e Acompanhamento de Projetos
do Fundo de Investimento em Recursos Hídricos – CTPA
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Ata n. º 16ª/2012 – Reunião Ordinária
No dia vinte um de março de dois mil e doze, as quatorze horas, na sala 1107, da Secretaria Estadual do Meio
Ambiente, na Rua Carlos Chagas, 55, Centro, Porto Alegre, realizou-se a 16ª Reunião Ordinária da Câmara
Técnica de Programação e Orçamento e Acompanhamento de Projetos do Fundo de Investimento em Recursos
Hídricos – CTPA. Estiveram presentes: Tomaz Galvão de Bem (Comitê Ijuí), Mario Luiz Rangel (Comitê
Gravataí), Renato Zenker (Comitê Camaquã), Carla Leal Cossa (Comitê Cai), Ada Picolli, (Comitê Gravatai),
Tiago Lucas Corrêa (Comitê Tramandaí), Vilma C. da Silva (Comitê Lago Guaíba), Heloísa Fiori e Thais
Pivatto (SEMA), Viviane Nabinger (Comitê Sinos). Justificaram ausência: Júlio Salecker (Comitê TaquariAntas), Valéria Borges Vaz (Comitê Pardo). Como convidado: João Manoel (DRH) e o Sr. MARCO (Secretário
Executivo CRH). Na ausência da Presidenta Sra. Valéria, o Sr. Mario assume os trabalhos e saúda a todos. O Sr.
Tiago foi escolhido para ser a relator desta reunião. 1) Aprovação da Ata da 15ª Reunião da CTPA:
Aprovada. 2) Acompanhamento Orçamento FRH/2012: A Sra. Heloísa faz a leitura do orçamento para 2012
do Fundo de Recursos Hídricos sendo que a câmara deverá acompanhar a execução dos projetos conforme
prestação de contas. O Sr. Mario faz a leitura de uma deliberação do Governador, delegando a competência a
SEMA para executar um convênio com SENAI para “Apoio para a elaboração dos projetos da Câmara regional
de meio ambiente e sustentabilidade da Copa pela Secretaria do Meio Ambiente”. Os membros da Câmara
Técnica deliberam que devido este projeto não constar no orçamento de 2011 é necessário dar conhecimento ao
CRH, sendo que encaminhará um pedido de informação referente aos valores, teor do projeto e rubrica que se
enquadraria este projeto. 3) Resolução CRH n.94/2011 – Referente a esta resolução o Sr. Marco afirma que não
há problemas referente aos recursos, e que a Secretaria da Fazenda garantiu que os valores contidos no plano de
aplicação do Fundo de Recursos Hídricos no exercício de 2012 estão previstos. As rubricas poderão ser
alteradas, porém mantendo-se a essência das ações aprovadas, ele afirma que não há uma proposta concreta
ainda para esta execução, mas que algumas ações relativas estão previstas como o geoprocessamento para
gerenciamento dos recursos hídricos, estações de monitoramento, entre outros. 4) Resolução CRH n.º 99/2012O Sr. Renato questiona sobre a questão dos convênios já firmados no valor de R$ 50.000,00 e qual seria a forma
de participar deste recurso, agora nesta resolução que autoriza o repasse de R$ 100.000,00 para os comitê. A
Sra. Ada faz a leitura da resolução. O Sr. Mário afirma que os critérios para novos convênios estão descritos na
resolução, mas que em relação aos convênios já firmados, deverá ser consultado junto ao Setor de Convênios
sobre qual o procedimento correto e se é possível fazer um aditivo. 5)Manual de Critérios e Normas para
acesso ao FRH- O Sr. Mario faz um relato relembrando que no ano passado a idéia era de se realizar uma
oficina para a elaboração dos critérios de acesso ao fundo. Heloisa acredita que esta deve ser uma costura do
DRH, com a participação do CRH onde então será finalizado o trabalho realizado nesta Câmara, ficando
marcado o encontro para o mês de Junho, com local e dia a serem definidos. Assuntos Gerais -PL 215 – é
interessante que algum membro fique imbuído de monitorar esta PL. A Sra. Heloísa sugere que seja feito uma
solicitação para algum deputado federal. Esta PL trata de modificação dos repasses federais. Sugestão de pauta
para a próxima reunião: Aprovação da Ata da 16ª, Discussão sobre personalidades jurídicas dos Comitês.
Próximas eleição desta Câmara Técnica. Articulação para a oficina sobre o Manual de Utilização do Fundo de
Recursos Hídricos. Nada mais havendo a constar, lavro a presente ata, que será assinada por mim, Valéria
Borges Vaz, Presidente da CTPA, e pelos conselheiros presentes nesta reunião.
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