ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
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Câmara Técnica de Programação e Orçamento e Acompanhamento de projetos
do Fundo de Investimentos em recursos Hídricos - CTPA
Ata 29ª Reunião Ordinária
Aos sete dias do mês de maio de dois mil e quinze, às 9h30min, na SEMA, sala de
reuniões – 12º andar, Porto Alegre – RS. MEMBROS PRESENTES: Comitê TaquariAntas – titular: Júlio Salecker; Comitê Tramandaí - titular: Tiago Lucas Corrêa;
Comitê Camaquã - titular: Renato Zenker; Comitê Gravataí - titular: Paulo Robinson
Samuel; Comitê Pardo – titular - Valéria Borges Vaz; Secretária de Obras Públicastitular: Pedro A. Dall Acqua; SEMA - titular: Maria de Lourdes de Ávila Alves.
AUSENTES: Marcos Scherer, Comitê Turvo-Santa Rosa-Santo Cristo e SDR.
AUSENCIA JUSTIFICADA: Comitê Caí – Karla Cozza. CONVIDADOS: Comando
Ambiental da BM: Humberto da Rocha Romano. DEMAIS PRESENTES: Aline
Selayaran- SECOP/SEMA; Lia Benites Racki- SECOP/SEMA; Vanessa Pedroso
Konrath - DIFIN/SEMA; Carmem Silva- CRH/SEMA e Patrícia Cardoso- CRH/SEMA.
O presidente Júlio Salecker verifica quórum e agradece a presença de todos e inicia
a reunião, solicitando que sejamos objetivos devido a compromissos de parte dedos
participantes, colocando como teto às 11h30min para encerramento. Solicita a
inclusão de pauta: a aprovação da ata da reunião anterior. Ordem do dia: 1. O
Presidente coloca em votação a ata da última reunião. A Sr.ª Carmem informa
que não recebeu as resoluções descritas pelo Sr. Pedro, e ele esclarece que são as
resoluções n.º 01,02 e 03 de 2014. Incluídas estas alterações foi aprovada. 2.
Acompanhamento da execução orçamentária 2015: O Sr. Pedro informa que este
recurso conta com no orçamento integramente (SOP e SEHABS), num montante em
torno de R$ 1.800.000,00, sendo executada somente a questão das barragens de
Santa Maria, sendo realizada somente 02 SROs, sendo R$ 451.000,00 de execução
orçamentária até agora. A Resolução n.º 001/2015 de 06 de abril de 2015
(JUNCOF), contingenciou este recurso e o Decreto n.º 52.294, liberou apenas R$
2.500,000, 00 para a SEMA/RS. Dadas estas circunstancias ele informa que foi
realizado um levantamento do que se tem em carteira de projetos para
financiamentos a soma de R$ 22.739,000,00, sendo que se tem de imediato em
torno de R$ 10.700,000,00, do FRH se tem em torno de R$ 9.700,000,00. Ele
informa que a SRO 003137 o saldo do recurso antes do atendimento era em torno
de R$ 67.000,000, 00 e na SRO 011956de 17/04/2015, o saldo antes do
atendimento era me torno de R$ 80.000,000,00, então o recurso está disponível. O
Sr. Presidente informa que em janeiro e fevereiro a arrecadação foi boa, de R$
19.000,000,00, foi liberado R$ 450.000,00, e estão pleiteando R$ 9.500,000,00. A
SEMA realiza sua prestação de contas através da Sr.ª Maria de Lourdes, Secretária
do Fundo e Chefe da DIFIN. Ela informa que eram previstos em torno de R$
17.717,362, 00, sendo comprometido R$ 771.846,14 e empenhado R$ 301.037,090.
Há um saldo de R$ 16.644,000, a ser executado. A mesma informa que referente a
convênios não havia previsão para despesas permanentes, sendo que para as
despesas corrente são mais simples o repasse. Ela ainda informa o saldo FRH no
Banco do Brasil no valor R$ 46.563.318,12 e no Banrisul R$ 86.571.008,08,
totalizando em torno de R$ 132.000,000,00. 3. Alinhamento do inicio da peça
orçamentária de 2016 ao manual de acesso ao FRH: Os representantes das
Secretarias solicitam que sejam excepcionalmente alterados os prazos este ano,
devido às questões de recursos. A Sr.ª Valéria sugere que nos moldes de 2015,
pensemos 2016, sem colocar nomes, por exemplo, planos de bacia e ter o que não
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foi comtemplados em 2015, se tentar realizar em 2016, sem ter necessidade de
alteração. O Sr. Presidente acredita que seria mais interessante deixar como está,
pois esta foi uma conquista e ainda que possamos fazer o manual funcionar. O Sr.
Pedro Dall Acqua, solicita a palavra e que seja cumprida a Resolução que prevê
55% para SEMA, 35% para o Saneamento e 10% para Setoriais, estando todos de
acordo. A Sr.ª Valéria sugere para que seja incluída na peça orçamentária da SEMA,
uma qualificação/capacitação para os Comitês de Bacias., nos temas (Por exemplo:
representação e representatividade; mediação de conflitos; agência e cobrança;
prestação de contas e convênios de manutenção.) Em síntese este ponto de pauta é
que seja cumprido o manual do FRH e a Resolução. Fica sugerido que seja feita
uma reunião extraordinária no mês de junho e juntamente com a reunião de julho, se
consiga finalizar a peça orçamentária até o final de julho, prazo determinado. A Sr.ª
Patrícia informa que mesmo tendo recursos é importante ressaltar a questão do
capital humano, pois com o aumento da realização de projetos, não há corpo técnico
suficiente para acompanhar. 4. Convênios de Comitês de Bacia: A Sr.ª Aline do
Setor de Convênios da SEMA, informa que o último convênio firmado foi o Pardo em
setembro, e de lá para cá, não houveram mais convênios. Ela informa que a CAGE
fez alguns apontamentos e que acabaram retornando. A Sr.ª Patrícia informa que a
CAGE, fez uma série de sugestões que foram inseridas na Instrução Normativa e no
plano de trabalho anexo a esta IN, par que se tenha uma maior padronização, sendo
que algumas ações a CAGE não reconhece e que deverão estar sendo revisto,
sendo que a Secretaria executiva um dos pontos “polêmicos”, mas que deverá ser
prevista também. A mesma informa ainda que os convênios solicitados no ano
passado e que ainda não foram realizados, deverão se enquadrar na nova IN,
referente aos planos. Referente ao diálogo com a CAGE o Presidente Sr. Júlio
informa que o Fórum Gaúcho de Comitês está aguardando o retorno do GT da
SEMA/DRH, para então manifestarem-se. 5. Assuntos Gerais: o Presidente Sr.
Júlio e a Sr.ª Valéria informam que irão realizar uma consulta legal sobre o
contingenciamento do fundo e que darão um retorno na próxima reunião. Não
havendo mais nada a tratar o Presidente encerra a reunião.
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