
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
SECRETARIA DO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

CONSELHO DE RECURSOS HÍDRICOS 
CÂMARA TÉCNICA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E JURÍDICOS - CTIJ 

ATA Nº 42/17 

No décimo oitavo dia do mês de maio do ano de dois mil e dezessete, às 1 

quatorze horas, realizou-se a Quadragésima Segunda Reunião Ordinária da 2 

Câmara Técnica de Assuntos Institucionais e Jurídicos – CTIJ/CRH, na sede 3 

da Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMA, Av. Borges 4 

de Medeiros, nº 261, Sala de Reuniões do Gabinete, 14º andar – Porto Alegre. 5 

Membros Presentes:  Eldo Costa – Comitê Santa Maria; André Oliveira – 6 

Comitê Mirim São Gonçalo; Verônica Dalla Mea – Comitê Baixo Jacuí; Pedro 7 

Dall Acqua – SOP; Marcia Einloft – SEMA; Alberto Becker – Secretaria de 8 

Segurança Pública. Ausência Justificada : Claudir Alves – Comitê Passo 9 

Fundo; Julio Salecker – Comitê Taquari-Antas; Karla Cozza – Comitê Caí e 10 

Marcos Scherer – Comitê Turvo-Santa Rosa-Santo Cristo.  Demais Presentes:  11 

Fernando Meirelles – DRH/SEMA; Carmem Silva – SEMA/CRH; Patrícia 12 

Cardoso – SEMA/CRH; Gabriel Frota – SEMA/CRH.  Carmem Silva  dá início à 13 

reunião colocando que surgiu uma demanda urgente para a Secretária Maria 14 

Patrícia e que poderiam dar inicio a reunião com a presença da Dra. Marcia, 15 

representante suplente e do Vice-Presidente Eldo Costa. Atendendo solicitação 16 

da Presidente da CTIJ, foi encaminhado para consulta aos membros da CTIJ o 17 

Ofício recebido do Comitê Sinos. Patrícia Cardoso  faz breve leitura do Ofício 18 

nº 26/2017 encaminhado pelo Comitê Sinos, solicitando revisão no texto da 19 

resolução CRH nº 219, que confere nova regulamentação para o processo 20 

eleitoral dos Comitês. Coloca que este ofício foi recebido e encaminhado aos 21 

conselheiros do CRH para apreciação. Coloca que, após isso, no dia anterior a 22 

reunião da CTIJ, o CRH recebeu novo ofício do Comitê Sinos, solicitando à 23 

secretaria executiva do CRH que, primeiramente, seja postergado o prazo de 24 

abertura do processo de renovação da composição do Comitê Sinos até que o 25 

Conselho de Recursos Hídricos defina sobre a contestação que o Comitê Sinos 26 

encaminhou acerca da regulamentação do processo eleitoral. Em segundo 27 

item, solicita também que seja feita a revisão da distribuição das vagas por 28 

Grupos, pelo Comitê Sinos, em momento mais oportuno. Solicita, portanto, um 29 

posicionamento dos membros do CRH. Após debate sobre o conceito de 30 

usuários da água e sobre a participação dos municípios nos Comitês, ficou 31 

definido que o encaminhamento será levar os ofícios à plenária do CRH para 32 

apreciação e definição de encaminhamento. Pauta: Item 1. Aprovação da Ata 33 

da 41ª Reunião Ordinária da CTIJ:  Aprovada por maioria, com duas 34 

abstenções. Pauta: Item 2. Proposta de alteração da Resolução C RH Nº 35 

04/04: Patrícia Cardoso  coloca que, desde o ano passado houve uma 36 

retomada da discussão sobre a alteração da resolução CRH 04/04 e cita que 37 

houve algumas contribuições para alterações da mesma. Coloca que as 38 

propostas que serão apresentadas na reunião foram encaminhadas por Eldo 39 

Costa. As alterações nas categorias foi retomado a partir da categoria 40 

Resíduos Sólidos, a qual havia sido a última debatida na reunião anterior. 41 

Categoria Drenagem: O principal debate quanto a drenagem foi quanto a 42 

inserção ou não das áreas rurais bem como de entidades ou empresas 43 

privadas. Proposta de redação: “Drenagem: entidades ou empresas públicas 44 
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ou privadas que drenem as águas pluviais das Infraestruturas urbanas e rurais 45 

para a área de domínio da bacia hidrográfica”. Geração de Energia. A redação 46 

para esta categoria ficou proposta da seguinte maneira: “Geração de Energia:  47 

entidades ou empresas, públicas ou privadas, que disponham de reserva de 48 

disponibilidade hídrica ou outorga de uso da água nos domínios da bacia 49 

hidrográfica para produção de energia e, na ausência destes, agentes 50 

autorizados pela ANEEL para elaboração de estudos de inventário energético, 51 

projetos básicos, viabilidade ou com obras em implantação”. Categoria 52 

Produção Rural. Nesta categoria houve debate quanto aos sindicatos e 53 

associações rurais que ficaram de fora na redação da resolução 04/04. 54 

Proposta de redação: “Produção Rural:  esta categoria congrega as entidades 55 

representativas dos produtores rurais (sindicatos ou associações patronais ou 56 

sindicatos de trabalhadores rurais que estatutariamente também representem 57 

pequenos e micro produtores rurais) que exercem atividades agropecuárias, 58 

incluindo a silvicultura, com ou sem uso de irrigação, aquicultura e outros, no 59 

território da bacia hidrográfica”. Categoria Indústria: proposta de redação: 60 

“Indústria:  Entidades representativas dos empreendimentos industriais que 61 

desenvolvem atividade na área da bacia hidrográfica”. Categoria Transporte 62 

hidroviário Interior. Nesta categoria houve debate quanto à inserção das 63 

atividades portuárias. Proposta de redação: “Transporte Hidroviário:  64 

entidades representativas dos navegadores comerciais, que exercem atividade 65 

portuária e de transporte na área da bacia hidrográfica”. Categoria Mineração: 66 

Proposta de redação: “Mineração:  entidades representativas dos mineradores 67 

que exercem atividades de mineração na área da bacia hidrográfica”. Na 68 

categoria de lazer e turismo houve poucos debates e a proposta de redação 69 

ficou a seguinte: “Lazer e Turismo: entidades representativas de instituições e 70 

empresas, públicas ou privadas que desenvolvem atividades de lazer e turismo 71 

nos cursos de água da bacia hidrográfica”. Categoria de Pesca proposta de 72 

redação: “Pesca:  entidades representativas dos pescadores profissionais que 73 

exercem atividade de pesca na bacia hidrográfica”. Os membros presentes na 74 

reunião definiram também que se definirá na resolução o conceito de usuário, 75 

para fins de representatividade e que, na ausência de entidades, poderá inserir 76 

coletividades ou indivíduos. Devido ao horário avançado, decidiu-se que a 77 

continuação das alterações seguirá, a partir do grupo da população, na próxima 78 

reunião, no dia 13/06. A reunião deu-se por encerrada e eu, Gabriel Frota – 79 

Secretaria Executiva do CRH/RS. 80 


