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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 31ª Reunião Ordinária 3 
Ao terceiro dia do mês de setembro de dois mil e quinze, às 9h, na SEMA, auditório – 15º 4 
andar, Porto Alegre – RS. Membros presentes : Comitê Passo Fundo – Claudir Luiz Alves; 5 
Comitê Turvo-Santa Rosa-Santo Cristo – Marcos Paulo Scherer; Comitê Tramandaí – Tiago 6 
Lucas Corrêa; Comitê Taquari-Antas – Júlio Salecker; Comitê Baixo Jacuí – Mário Damé; 7 
Comitê Gravataí – Paulo Robinson S. Samuel; SEMA – Mª Lourdes Alves; SOP – Pedro A. 8 
Dall Acqua; SDR – Carlos Gabriel. Ausência Justificada:  Adolfo Klein - Comitê Sinos – 9 
titular. Convidados : Comando Ambiental da Brigada Militar – José Luís Rosa. 1. 10 
Aprovação das atas das 30ª Reunião Ordinária e 6ª E xtraordinária da CTPA  - Ao 11 
constatar quórum, o presidente Julio Salecker deu inicio a reunião questionando se todos 12 
receberam a pauta e documentos referentes à reunião. Inclusão da Solicitação de pauta do 13 
Comando ambiental da BM sendo aprovada por todos. Feitas alterações nas atas da 30ª RO 14 
e 6ª Reunião Extraordinária, as quais são projetadas e corrigidas em questões de 15 
português. 2. Acompanhamento da Execução Orçamentária 2015 - SEMA , SOP e SDR; 16 
SEMA - Sra. Lurdes faz a apresentação da peça orçamentária da SEMA. Ela inicia falando 17 
que da última reunião até hoje foram pagos os avisos de edital, faltando o Mampituba. Ela 18 
informa que com os bloqueios das contas referente ao parcelamento da união não se tem 19 
acesso a pagamentos. O Sr. Marcos informa que as contas do ESTADO de Fundos não 20 
podem ser bloqueados, e que, na verdade, estas contas do fundo estão servindo de Lastro 21 
para outros empréstimos, e solicita que se registre que: se o CRH não colocará isso para 22 
fora, o Comitê Turvo poderá formalizar um ofício aos órgãos federais de que os recursos 23 
federais estão sendo utilizados de outra forma e não a que se prevê na constituição. Ele 24 
afirma que desta forma nunca haverá recursos. O Sr. Julio destaca que estamos avançando, 25 
infelizmente não se andou tudo o que queria, mas que estamos avançando. O Sr. Paulo 26 
Samuel solicita o número do processo administrativo que irá fazer a solicitação à PGE e a 27 
Sra. Patrícia informa que estará enviando a todos os conselheiros. A Sra. Lourdes informa 28 
que antes o plano de aplicação do FRH ia para aprovação depois de ser incluído no 29 
sistema, sendo que era somente um rito, sem as devidas avaliações e hoje temos um 30 
mecanismo que está sendo aprimorado. Dos dezessete milhões, foi empenhado R$ 31 
1.353.619,00 sendo liquidado R$1.353.000,00 e que do valor liberado ainda há o pagamento 32 
de 2 planos de bacia. Importante ressaltar que o valor do fundo liberado em 2015 foi 33 
somente R$2.500.000,00, sendo R$2.000.000,00 para comitês e 500.000,00 para o PIS 34 
PASEP. A Sra. Lourdes, enquanto Secretária Executiva do Fundo, informa que o depósito 35 
mensal no Banco do Brasil foi de R$ 3.384.544,37, sendo que deste valor são retidos 36 
impostos e acrescidos de rendimentos, totalizando R$ 6.682.783,43 no saldo atual. O Valor 37 
total do Fundo no Banrisul é R$ 132.626.982,84. O Sr. Marcos acredita que este recurso é 38 
de, em média, 2 anos e daqui a pouco o governo poderá retirá-lo,  passando para outras 39 
contas de forma que caia na vala comum, e em nome da comunidade ele afirma que não 40 
podemos estar passivos ao que não acreditamos. SOP – O Sr. Pedro Dall Acqua informa 41 
que não foi alterado nada da última reunião. Tendo empenhado R$ 1.537.596,12; liquidado 42 
R$ 145.248,17 e pago R$ 84.116,23. SDR – O Sr. Gabriel Informa que não houve 43 
alterações sobre o uso do recurso referente à ultima reunião, pois hoje é preciso “solicitar a 44 
solicitação”, sendo que para o recurso no valor de R$4.500.000,00 não há SRO nem 45 
empenho. O Sr. Marcos Scherer acredita que devemos fazer pressão. O presidente da 46 
CTPA solicita que seja enviado um ofício à Secretaria da Fazenda, com a ata, relatando a 47 
situação sobre o acesso ao FRH, destacando o fato de que há uma série de dificuldades na 48 
liberação dos recursos. O Sr. Marcos Scherer gostaria de auxiliar na constituição deste 49 
ofício. Além disso, o CRH deverá solicitar à Secretaria da Fazenda um representante na 50 
CTPA para que se faça os devidos esclarecimentos sobre os parâmetros de acesso ao 51 
FRH. O Sr. Julio Salecker afirma que os Secretários de Estado que utilizam os recursos 52 
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para seus respectivos programas e ações, deveriam estar presentes nesta briga pelo 53 
acesso contínuo ao FRH. 54 
 3. Propostas de alteração do Manual de Acesso ao FRH  - Secretaria Obras  55 
e Saneamento; A SOP, SDR e SEMA solicitam algumas alterações do Manual. Para 56 
encaminhamento, o Presidente solicita que os proponentes tragam a proposta formatada 57 
para que então se possa encaminhar à CTIJ e CRH. A ideia do Manual é que se faça uma 58 
nova forma de ver o uso do recurso onde primeiro deve ter o projeto e depois o recurso. 59 
Então na próxima reunião este será ponto de pauta. E nesse ano devido a excepcionalidade 60 
da mudança organizacional de acesso ao fundo, será encaminhado o pedido pela secretaria 61 
solicitante com a sua justificativa para o não cumprimento integral do manual, no caso dos  62 
itens 10.1 e 10.6, sendo que a partir desta justificativa será analisada pela CTPA e, se 63 
aprovado, encaminhado ao CRH. 4. Estado da Arte dos projetos para execução do 64 
orçamento 2016 ; A pergunta é qual o parecer dos projetos. A listagem de realização será 65 
enviada em anexo. 5. Alteração da Resolução CRH Nº 150/2014  – O Sr. Pedro da SOP 66 
informa que dentro dos R$ 20.000.000,00 aprovados, nós destinamos 35% para 67 
saneamento, e há um problema referente à irrigação, então a SOP abre mão de R$ 68 
930.000,00 para Irrigação, sendo reajustadas as demandas restantes. A Sra. Patrícia 69 
informa que para o plano da BACIA DO TRAMANDAÍ, a probabilidade é de que seja 70 
liberado somente uma parcela no valor de R$ 200.000,00, devido o tempo hábil, ficando o 71 
restante para remanejar em outras demandas. O Sr. Pedro solicita um esclarecimento sobre 72 
quem é o responsável pela Macrodrenagem no Estado. No interior, a Drenagem é 73 
responsabilidade dos municípios e na Zona metropolitana, a METROPLAN. O Sr. Paulo 74 
Samuel questiona para onde são encaminhados os 200.000,00 extra? A Sra. Patrícia 75 
informa que ainda não estão detalhados. O Sr. Paulo questiona sobre Estudo no SINOS – 76 
Ele afirma que o Sinos tem um plano na METROPLAN e questiona se este estudo é para 77 
contrapor a METROPLAN. A Sra. Patrícia informa que será detalhado no plano de trabalho. 78 
O Sr. Paulo informa que o projeto da Metroplan está sendo questionado e, por isso, ele 79 
gostaria de socializar esta informação. Referente ao IBICUI, há a Fase A e B; o Sr. IVO 80 
MELO solicita que não haja plano de ação e está articulando com a diretoria do DRH para 81 
levar os recursos do fundo, então devem ter plano de ação. O Sr. Claudir informa que no 82 
Quaraí tudo foi realizado dentro do sistema e que se a plenária aprovou esta alteração, não 83 
vê problema. Conforme a Sra. Patrícia, não há chance do uso de todo o recurso ao Plano da 84 
Bacia do Tramandaí, ficando, então, disponível R$200.000,00 para o Tramandaí. O 85 
Presidente sugere que seja aprovado em plenária para que, então, possa ser encaminhado. 86 
As alterações que passaram em plenária deverão ser encaminhadas e as que ainda não 87 
foram aprovadas nas plenárias deverão ser repassadas para então serem “liberadas”. 6. 88 
Solicitação Batalhão da PATRAM  – no Sentido de Fiscalização, Educação Ambiental entre 89 
outros, sendo necessário que seja adequado ao manual. 7. - Assuntos Gerais . O Sr. Julio 90 
agradece a indicação dos novos membros integrantes da CTPA e gostaria de salientar a 91 
necessidade de estarmos preparando uma nova condução desta Câmara, que embora ele 92 
permaneça na CTPA, não poderá estar na diretoria. O Sr. Paulo Robinson Samuel informou 93 
que foi escolhido vice-presidente do Conesan em nome dos Comitês das regiões 94 
hidrográficas. 95 


