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Câmara Técnica de Programação e Orçamento e Acompan hamento de projetos do 1 
Fundo de Investimentos em recursos Hídricos -  CTPA  2 

Ata nº 24ª Reunião Ordinária 3 
A 24ª Reunião Ordinária da CTPA teve inicio às 9h48min, no auditório da SEMA, Av. Borges 4 
de Medeiros, 261 – 15º andar – Porto Alegre – RS. O presidente Julio Salecker constata 5 
quorum e saúda a todos. Faz breve esclarecimento quanto ao agendamento das reuniões 6 
que se darão todas as 1ª quintas-feiras anterior as reuniões do CRH e no mesmo critério 7 
para as extraordinárias. Que a secretaria do CRH emitirá calendário anual. Também 8 
esclareceu que o uso de redes sociais e ferramentas de comunicação em tempo real devem 9 
ser usadas, mas que a oficialidade se dará por e-correio. Questiona se há sugestão de 10 
alteração de pauta, e o Sr. Cícero sobrenome do DRH pede a palavra para inclusão de 11 
pauta de esclarecimento referente a um evento relativo à sala de Situação e desastres 12 
naturais. Inclusão aceita como primeiro item de pauta. Dando inicio ao cumprimento da 13 
pauta, o Sr. Cicero informa que foi solicitado o apoio logístico para o cerimonial do evento 2ª 14 
Conferencia Estadual De Defesa Civil em 19 de maio na PUC, e solicita à CTPA que seja 15 
autorizado o uso do fundo, no valor estimado de R$ 16.000,00. A Sra. Valéria Vaz questiona 16 
a questão referente à rubrica. A Sra. Patrícia Moreira sugere que seja previsto para nos 17 
usos futuros, pois são ações que até então não eram integradas e que a SEMA passa a 18 
fazer. O Presidente salienta que o valor deve sair do respectivo orçamento da SEMA. A Sra. 19 
Lourdes Ávila informa que há rubrica para isto. Em havendo rubrica e consoante aos 20 
comentários dos membros a CTPA aprova a utilização do recurso. 1 - Aprovação da Ata da 21 
4ª Reunião Extraordinária da CTPA –  Aprovada por unanimidade com as seguintes 22 
alterações: Informar o número do decreto na linha 36, e correção do nome do Sr. Paulo e do 23 
Sr. Mário, e do Sr. Adolfo na linha, e que sejam numerados os anexos. 2- Atualização da 24 
prestação de contas das Secretarias – Pedro DallAqua da SEHABS – informa que não 25 
houve alteração em relação do que houve anteriormente. Informa que deverá apresentar na 26 
próxima reunião, detalhando os R$ 5.500.000,00 que está no orçamento e classificando por 27 
cidades e bacias onde foram investidos, incluindo número dos convênios. Apresenta uma 28 
tabela com solicitação para 2015. (anexo 1). Explica que é importante que seja formalizada 29 
a participação da Secretaria SEHABS na Câmara Técnica e no CRH. Pede um espaço para 30 
comunicar, que foi realizada a licitação do Plano de Estadual de Saneamento e que deverá 31 
estar sendo dado a ordem de inicio em torno de 15 dias. O presidente solicita a inclusão 32 
formal da SEHABS e da SDR na CTPA, pois há vaga e também este é um entendimento 33 
anterior referente a importância destas duas secretarias estarem participando durante todo o 34 
processo. Inclusão aprovada. Sugere para o CRH fazer o comunicado às secretarias 35 
solicitando em 30 dias a indicação de titular e suplente. O Sr. Carlos Gabriel Nunes da SDR 36 
informa que os recursos foram destinados para construção de Cisternas e Micro-açudes. Ele 37 
informa que agora esta sendo indicados os beneficiários, os quais terão direito a elaboração 38 
de um projeto pela EMATER, sendo que a SDR executa no valor de 80%. Atualmente há 39 
uma lista de 830 beneficiários, (em anexo 2) sendo que em final de julho deverão estar 40 
prontos os projetos para execução. Até o atual momento não foi gasto nada. O Sr. Paulo 41 
Samuel informa que deverá ser incluído em que bacia está inserido o projeto, conforme 42 
determinado em reuniões anteriores. Ele questiona quais critérios são utilizados para esta 43 
lista de beneficiados. O Sr. Carlos Gabriel Informa que ele deve ser agricultor familiar, 44 
assentado, quilombola, indígena ou pescador. A decisão dos nomes é feita pelos conselhos 45 
municipais de agricultura. Ele esclarece que este valor é financiado, pois os convênios com 46 
o município são um problema. Então é feito um repasse ao FEAPER – Fundo de amparo 47 
aos pequenos agricultores. A Sra. Valéria informa que são importantes estes relatos e que 48 
os comitês são instituições da articulação. Sugere que as secretarias estaduais informem o 49 
que pode ser divulgado aos comitês. O Sr. Pedro questiona se foi seguido como critério 50 
como o mapa da Seca? E é informado que sim. A Sra. Lourdes da SEMA informa que não 51 
há muita diferença do que já foi apresentado da última reunião. Ela informa que  foi 52 
executado neste período o aviso 2 do CRH e o desconto de tributos referente ao valor 53 
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mensal creditado com repasse da ANEEL da CFURH (Compensação Financeira pela 54 
Utilização dos Recursos Hídricos - pago pelas Hidrelétricas). Conforme tabela (anexo 3). O 55 
Sr. Paulo pede que seja identificado os comitês onde ocorrem/ocorrerão os investimentos. A 56 
SOP não esteva presente. 3 - Relato da CTIJ – A Sra Patrícia informa que a CTIJ não 57 
respondeu formalmente, mas sinalizou, conforme ata, que legalmente pode haver a 58 
revogação de qualquer Resolução, pois o CRH é Soberano. Foi esclarecido pela Sra. 59 
Valéria que esta resolução prejudica a construção do manual de acesso ao FRH, que está 60 
em elaboração e com prazos exíguos. Posto em votação foi definido que a CTPA sugerirá 61 
ao CRH a revogação da Resolução 64 ainda na reunião de hoje a tarde. Em relação a  62 
minuta de Resolução que trata do acesso ao FRH pelas secretarias foi acatada a sugestão 63 
da CTIJ e aguarda-se uma minuta desta. 4 - Previsão para orçamento 2015 – O Sr. Pedro 64 
informa que a proposta ainda é a mesma, em um valor em torno e R$ 18.000.000,00. Sobre 65 
o prazo para a análise por parte do CRH do orçamento para 2015, a Sra. Lourdes informa 66 
que em agosto será passado o teto e ai então serão feitos as devidas previsões. O Sr. Julio 67 
sugere que seja feito, via CRH, um encaminhamento a SEPLAG e SEFAZ, referente à 68 
resolução do CRH Nº 34/07 com percentuais de acesso ao fundo pelas secretarias 69 
habilitadas, destacando que qualquer suplementação deverá ser aprovada pelo CRH. A 70 
SRD solicitou repetir o valor de 2014 e a SOP não estava presente. Foi decidido que na 71 
reunião desta CTPA de 03/07/2014 será montado o orçamento de 2015, sendo que todas 72 
secretarias envolvidas deverão mandar com antecedência seus orçamentos respectivos. A 73 
secretaria do FRH irá oficiar cada secretaria. 5 – Relato Manual do FRH – A Sra. Valéria 74 
disse que já estão trabalhando com objetivos e prazos. Que ocorreu reunião do grupo 75 
específico dia 07/05 e que terá nova reunião dia 28/05, ambas nas dependências da SEMA. 76 
Disse ainda que por força legal os trabalhos tem que estarem conclusos em 90 dias. 6 – 77 
Assuntos Gerais – Não houve, exceto os tratados no decorrer da reunião. Presenças 78 
conforme lista anexa, sendo que o representante da SOP – Sr. Gilmar Carabajal justificou 79 
ausência. Encerramento as 12h18min. 80 


