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 33ª Reunião Ordinária
Ao terceiro dia do mês de março de dois mil e dezesseis, as 14h, na SEMA, auditório –15º andar,
Porto Alegre- RS. Membros presentes: Comitê Rio Passo Fundo- Claudir Luiz Alves - titular; Comitê
Ijui – Luis Augusto A. Pérsigo - titular; Comitê Tramandaí – Tiago Lucas Correa - titular; Comitê Mirim
São Gonçalo – André Oliveira - titular; Comitê Taquari/Antas – Júlio Salecker - titular; Comitê Baixo
Jacuí – Mário Damé - titular; SOP Secretaria de Obras Publica- Pedro Dall Acqua; SDR Secretaria de
Desenvolvimento Rural – Carlos Gabriel Nunes; Comando Ambiental da Brigada Militar – Major
Becker; CRH/SEMA – Carmem Silva; Divisão de Finanças/SEMA – Maria de Lourdes de Ávila Alves.
Demais presentes: Comitê Santa Maria- Eldo Frantz - suplente. Ausentes: Comitê Turvo-Sta Rosa Sto
Cristo; Comitê Mampituba; Comitê Camaquã; Comitê Sinos; Comitê Gravataí. Ítem 1 – Aprovação da
ata 32ª Reunião Ordinária da CTPA: Ao constatar quórum, o presidente Tiago Lucas Correa deu início
desejando boas-vindas a todos, questionando se todos receberam a pauta. Solicitou se teria alguma
sugestão de alteração ou inclusão de itens de pauta. Feitas algumas correções de ortografia na ATA
32ª e aprovada a mesma. Ítem 2 - Apresentação PATRAM; Comando Ambiental. Major Becker
representando o Comando Ambiental da Brigada Militar, passou a apresentar as atividades
desenvolvidas pelo Comando Ambiental da Brigada Militar no Estado do Rio Grande do Sul, desde a
sua Criação aos dias atuais. O Comando Ambiental atende as três Regiões Hidrográficas com o
Batalhão Ambiental, operando em Porto Alegre, 1º BABM, Santa Maria 2º BABM. Passo Fundo 3º
BABM. Atendendo as mais diversas situações; fiscalizar, fauna, mineração, poluição, produtos
perigosos, licenciamento ambiental, parcelamento do solo, pesca predatória, salvamento de animais,
defesa civil, abigeato e educação ambiental, fazem parte da rotina do Comando Ambiental. Ao final
de sua apresentação o representante do Comando Ambiental, solicitou apoio da CTPA, a fim de
viabilizar recursos ao Comando Ambiental, para tornar possível a compra de viaturas e embarcações
além do uso de VANT( Drones), sonda multi paramétrica utilizados nas operações de fiscalização
ambiental. Será encaminhado à CTPA uma proposta descritiva do projeto, a qual será avaliada e
posteriormente emitido parecer. Item 3. - Utilização do FRH/RS pelas Secretarias. Presidente Tiago,
solicitou um breve relato de cada Secretaria, sobre o uso dos recursos do FRH. Carlos Gabriel, SDR
relata que mesmo a SDR emitindo a SRO (Solicitação de Recurso Orçamentário) em 2015, estava
previsto a utilização de R$ 4.500.000,00 esse recurso não foi liberado, salienta ainda que os projetos
da SDR, foram tocados com recursos oriundos de outras fontes, BNDS, Tesouro Federal e outros.
Para 2016 a única fonte de recurso segundo Carlos Gabriel é tão somente o FRH. A SOP representada
por Pedro Dall Acqua, informa que não houve alteração, com relação a reunião anterior, declara a
existência de dificuldades para renovar termo aditivo com a Corsan, para perfuração de poços
artesianos em convênio com as Prefeituras. A perfuração de poços é a única atividade da SOP
utilizando recursos do FRH, mesmo estando na peça orçamentária não tem liberação de recursos.
Até o momento em 2016 não foi liberado recursos do FRH para a SOP. Maria de Lourdes – SEMA
informa que as SROs de 2015 não serão pagas em 2016, somente aqueles valores já empenhados em
2015. A mesma sugere as demais secretarias o envolvimento dos Secretários na busca pela liberação
de recursos junto a Secretária da Fazenda, embasando as suas solicitações, justificando a aplicação
do recurso. Júlio Salecker sugere que no relato da CTPA ao CRH seja colocada esta situação aos
conselheiros, pois a peça orçamentária de 2015 não aconteceu, existem dificuldades para execução
da peça orçamentaria 2016. Maria de Lourdes apresentou a parte da SEMA com os recursos oriundos
do FRH. O orçamento SEMA 2015, tinha um montante de R$ 17.717.362.00; foram empenhados:
6.072.284.66, liquidado: R$ 3.532.511.39, efetuou pagamento: R$ 3.120.265.54, para liquidar: R$
2.539.773.00. Utilizou 34,27% do recurso destinado na peça orçamentária à SEMA. Do montante a
liquidar de 2015 o valor de R$ 2.539.773.00, já liquidado em 2016 R$ 1.516.000.00 e a pagar
985.696.00. Em 2016 não foi liberado cotas, somente em Fevereiro 2016 foi liberado R$
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1.100.000.00, para pagamentos de planos de bacia e alguns convênios de manutenção de comitês.
Cita como exemplos, Comitê Santa Maria, Comitê Butuí/Icamaqua, Comitê Litoral Médio, Comitê
Quaraí, Comitê Sinos, Comitê Vacacaí, Comitê Lago Guaíba e Comitê Rio da Varzea. A informação é
que provavelmente será destinado os mesmos valores do ano anterior. Foi questionado pelo Sr. Júlio
Salecker se a peça orçamentária da SEMA também está na LOA, a resposta foi afirmativa. Mª de
Lourdes e Tiago sugerem a elaboração de documento través do CRH tentando viabilizar recursos as
demais secretarias, SDR e SOP. Item 4. - Extrato do FRH. Mª de Lourdes apresentou extratos da conta
Banco Banrisul: R$ 161.397.319,38, extrato da conta Bando do Brasil: R$ 4.879.000,00, entrada mês
de Janeiro, 2016, existia um saldo anterior o qual foi transferido para ao conta do Banco Banrisul em
Fevereiro 2016; após a apresentação ocorreu um intenso debate sobre o uso deste recurso. Claudir
lembra a existência de um Manual para o uso dos recursos do FRH, o mesmo é restritivo aos Comitês
e Secretárias, que devemos lembrar qual a origem do recurso e qual o objeto, aguardar a resposta da
PGE se é legal o contingenciamento deste recurso. Luis Pérsigo, Comitê Ijui questiona qual o valor
real existente no fundo. Eldo Costa, Comitê Santa Maria diz que a CTPA deve se reportar ao CRH,
como câmara técnica desta instancia, o CRH se reporta aquém de direito se acreditar necessário,
lembra ainda que a Secretária Ana Pellini, tem sido incansável na busca de recursos para a SEMA.
Muitos dos apontamentos feitos pela CAGE é devido aos Comitês fazerem coisas erradas. Reforça
que é preciso transformar o Manual do FRH em decreto do Governador. Claudir acredita que
deveriam aprimorar o Manual, para que todos utilizem da mesma forma. Júlio Salecker, o Manual
está correto, amarrado com a secretaria executiva do fundo, não é para casa civil, gabinete do
Governador, já existe lei definindo o regramento de como utilizar os recursos. André Oliveira, Comitê
Mirim acha correta a abordagem do Júlio, contudo falta decisão política, esta instrumentalizado o
decreto do Governador daria força política. Claudir diz que somente a SEMA fez uso de R
6.072.284.66, oriundo do FRH as demais secretarias não utilizaram este recurso, o montante de
recursos que entrou nas contas do fundo aproxima de 50 milhões, qual foi o destino. Eldo Costa
solicita que quando da alteração do Manual seja destinado um percentual para a irrigação, em
resposta Sr. Júlio Salecker indica que a Resolução CRH 34, destina 55% do valor do fundo a SEMA e
suas atividades, 35% do valor deverá ser destinado ao Saneamento e 10% será para as demais
Secretárias, destes 10% a Secretária da Agricultura poderá buscar. Carmem Silva, SE CRH informa que
a Secretária da Agricultura esta buscando a participação na CTPA. Item 5. Planejamento da CTPA
para 2016/2017. Sr. Júlio Salecker fazer acompanhamento mensal do uso do fundo pela CTPA.
Presidente Tiago propõe montar um cronograma de atividades dentro da CTPA, aprimorar o Manual.
Alteração da Resolução 34 CRH, compromisso do presidente e vice-presidente, providenciar peça
orçamentária 2015 e 2016, para todas as reuniões. Item 6. – Situação das consultas PGE e Secretária
da Fazenda. Carmem Silva explica que foram feitas e aprovadas pela CTPA consultas à Secretária da
Fazenda, realizada de forma direta, assinada CRH, em setembro de 2015, sobre qual forma estavam
utilizando para liberar os recursos, não movimentou na Secretária da Fazenda desde 06/10/2015.
Quanto a consulta a PGE, houve uma demora muito grande dentro da SEMA, o jurídico quis várias
justificativas, acabou saindo da SEMA em 11/01/2016, se encontra na PGE ainda sem resposta. Item
7 – Assuntos Gerais. O presidente Tiago Correa deseja melhorar a apresentação dos recursos
apresentados na CTPA, não mais em tabelas e sim em powerpoint, facilitando aos leigos, melhor
entendimento. Não havendo mais assuntos a tratar, a reunião foi encerrada e eu, Claudir Alves fui o
relator.
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