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Câmara Técnica de Programação e Orçamento e Acompanhamento de projetos do
Fundo de Investimentos em recursos Hídricos - CTPA
Ata 27ª Reunião Ordinária
Aos seis dias do mês de novembro de dois mil e quatorze, às 9h30min, na SEMA, auditório
– 15º andar, Porto Alegre – RS. Membros presentes: Tiago Lucas Corrêa, Comitê
Tramandaí – titular; Júlio Salecker, Comitê Taquari-Antas - titular; Renato Zenker, Comitê
Camaquã – titular; Karla Cozza, Comitê Caí - titular; Ana Carara, Comitê Lago Guaíba –
suplente; Adolfo Klein, Comitê Sinos – titular; Valéria Borges Vaz, Comitê Pardo – titular;
Maria de Lourdes D’Avila Alves, SEMA; Pedro A. Dallacqua, SEHABS e Carlos Gabriel
Nunes dos Santos, SDR. Ausente: Gilmar Brum Carabajal, Secretaria de Obras. Ausência
justificada: Paulo Robinson Samuel, Comitê Gravataí – titular. Demais: Mário Damé,
Comitê Baixo Jacuí; Maria Júlia Macagnan, FRH/RS; Inajara Feijó da Silva – DIOR/SEMA;
Theonas Baumardt, Comitê Baixo Jacuí; Marco Mendonça, DRH/SEMA Patrícia Moreira
Cardoso – CRH/DRH/SEMA e Carmem Lúcia Silveira da Silva – CRH/SEMA. O presidente
com o quórum regimental realiza a abertura da reunião. Questiona se há alguma alteração
ou inclusão na pauta, Marco Mendonça solicita uma informação referente a duas emendas
parlamentares ao FRH. 1. Ata 26ª Reunião Ordinária da CTPA – ata aprovada com a
correção da numeração. Emenda parlamentar: O Diretor Marco Mendonça pede um espaço
à CTPA e informa que houve uma solicitação de emenda parlamentar por parte do deputado
estadual Lucas Redecker, sendo R$ 100.000,00 para uma Ong e R$ 1.000.000,00 para
aplicação na bacia do Sinos. A Sra. Maria de Lourdes informa que foi realizada uma
resposta a esta solicitação e que não é legal. O Sr. Adolfo Klein, Comitê Sinos informa
desconhecer para onde é a aplicação destes recursos. É consenso da plenária que seja
aprovado o manual operativo do uso dos recursos do fundo estadual de recursos hídricos no
CRH e posteriormente envia-se um comunicado à Assembleia. 2. Aprovação do Manual de
acesso ao FRH. A Sra. Valéria apresenta as últimas alterações e informa que foi mantida a
introdução sobre o Sistema Estadual de Recursos Hídricos, base legal para acesso ao
fundo, sendo incluída a informação sobre o Fundo de Irrigação. A alteração mais consistente
é referente aos critérios. Sendo feita a leitura dos critérios para encaminhamentos de
projetos, constantes no item 10; e ainda o fluxograma do processo. O Sr. Marco Mendonça
questiona se as Secretarias necessitam fazer convênio com a SEMA e o Sr. Pedro A. Dall
Acqua informa que na verdade deverá ser apresentado o projeto, sendo esclarecido que o
convênio é com a Secretaria de Origem e não com o Fundo. A Sra. Ana Carara sugere que
o contato deverá ser sempre atualizado. Questiona sobre a Instrução Normativa da Cage de
2006. Indaga que se houver alguma alteração nesta norma se não é necessário incluir
algum adendo? A Sra. Maria de Lourdes sugere que sejam agregados dois quadros do
fluxograma e que seja incluída a Seta do sentido do Fluxograma. A Sra. Valéria apresenta a
metodologia da construção do manual com convites das reuniões, atas e listas de presença.
O presidente coloca em votação a aprovação do Manual de Acesso ao FRH, sendo
aprovado por todos. 3. Situação dos Convênios dos Comitês de Bacia - O Sr. Mário Damé
informa que mesmo sendo feito um modelo de plano de trabalho igual a outro aprovado
muitas vezes não é aprovado. O Sr. Marco Mendonça afirma que foi informado que os
COREDES tiveram suas Prestações de Contas glosadas. O Sr. Tiago Corrêa informa que a
questão do COREDE se deu em relação a troca dos auditores da CAGE conforme
informações. A Sra. Karla Cozza informa que se o plano foi aprovado previamente, deverá
seguir o que foi aprovado. A Sra. Aline - SECOP informa que este ano foi assinado somente
o convênio do Comitê Pardo e que houve algumas questões referentes à questão do km
rodado. Segundo ela apesar de ser muito semelhante, cada convênio tem suas
peculiaridades. Ela informa que além da tramitação física, os processos tramitam também
no sistema, sendo que o sistema passou por alguns problemas, mas que será resolvido. A
situação de cada comitê será anexado a esta ata conforme tabela apresentada. Como
sugestão, o Presidente Júlio pede que haja um retrato rápido dos comitês em todas as
reuniões. Os membros sugerem para a tabela da Sra. Aline, a inclusão da coluna com
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aqueles que estão com problemas anteriores e a data de desde quando está parado. O
Presidente Júlio Salecker questiona sobre qual encaminhamento referente aos comitês? A
Sra. Lourdes sugere que seja feito um trabalho de treinamento com as pessoas que fazem o
plano de trabalho e para quem presta contas; e sugere que seja retomado o grupo de
trabalho (referente a IN Cage 01/2006). Após diversos relatos referente aos problemas de
convênios fica definido que será recomendado ao CRH que este determine a criação de um
grupo de trabalho com integrantes da CTPA incluindo a coordenação desta câmara,
secretarias executivas dos Comitês de Bacia, representantes da Cage e da SEFAZ, para
ajustar esta questão dos convênios. Fica sugerida ainda uma resolução do CRH para a
CAGE. 4. Acompanhamento do Orçamento Executado pelas Secretarias de Estado que
utilizam recursos do FRH/RS. O Sr. Pedro Dall Acqua, SEHABS, informa que não há uma
alteração substancial sobre a aplicação dos recursos. Segundo ele há problemas de
pendências internas como vistorias, além dos problemas dos municípios (CADIN). O Sr.
Gabriel da SDR comunica que foi liberado o restante dos recursos no valor de R$
3.928.615,93 e apresenta uma planilha com os municípios que serão feitos contratos.
Informa que deste valor já foram encaminhados R$ 3.541.772,00, isto referente ao recurso
do FRH, sendo o restante de outras fontes. Ainda será feito uma nova análise para
identificação dos contratos emitidos, sendo estimados em torno de 400 contratos. Ele
enviará a planilha com o tratamento das informações. A Sra. Maria de Lourdes faz a
apresentação da SEMA: 3 despesas além do já apresentado sendo, Aviso do CRH para o
Baixo Jacuí, Aviso do CRH do Apuaê-Inhandava e 18 estações da rede telemétrica. Dos R$
8.500.000,00, foi executado R$ 2.602.606,45 e há um valor comprometido em torno de
R$3.500.000,00. Praticamente irá zerar, sendo que a tabela deverá ser anexada à ata.
Caso tudo que está previsto for executado, estima-se a utilização de 60%. A Secretaria de
obras não se fez presente e não justificou sendo que a Sra. Carmem Silva irá solicitar a
situação da Secretaria de Obras para que os mesmos apresentem até dia 30/11/2014. 5.
Eleição da Presidência e Vice-Presidência – O Sr. Julio coloca em pauta a escolha da nova
presidência para a Câmara Técnica – CTPA, sendo que a recondução da presidência Sr.
Julio Salecker e Vice-presidência Tiago Lucas Correa foi eleita por aclamação, pelo período
de um ano. Sem mais assuntos a tratar, encerrada a reunião pelo presidente e eu, Tiago
Corrêa lavrei esta ata.

