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CONSELHO DE RECURSOS HÍDRICOS 1 
ATA DA 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA  2 

A quinquagésima sétima reunião ordinária do Conselho de Recursos Hídricos teve 3 
lugar no auditório da SEMA, Anexo Othelo Rosa, rua Carlos Chagas, número 4 
cinqüenta e cinco, décimo primeiro andar, Porto Alegre-RS, no dia vinte de outubro 5 
do ano de dois mil e dez, às quatorze horas e quinze minutos. Compareceram os 6 
conselheiros Giancarlo Tusi Pinto, SEMA – presidência; Adilson G. da Costa, SOP – 7 
vice-presidência - representante; Margareth Vasata Silva, Secretaria de 8 
Planejamento e Gestão - representante; Israel Abreu, Secretaria da Saúde - 9 
representante; Marta Hermínia Dias, SEDAI; André Agne Domingues, Casa Civil - 10 
representante; Tarso Isaia, Sistema Nacional de Meio Ambiente – IBAMA - suplente; 11 
Teresinha Guerra, Comitê do Lago Guaíba – titular; Leda Famer, Comitê Tramandaí 12 
– titular; Zuleica Santos, Comitê Ijuí – suplente; Danilo Paulitsch, Comitê Pardo – 13 
titular; Sérgio Miotto, Comitê Apuaê-Inhandava – titular. Ausentes : Secretaria da 14 
Agricultura, Pecuária, Pesca e Agropecuária; Secretaria dos Transportes; Secretaria 15 
de Energia Minas e Comunicações; Secretaria da Ciência e Tecnologia; Sistema 16 
Nacional de Recursos Hídricos; Claudio Marcelo M. De Moraes, Comitê Baixo Jacuí 17 
– titular e Hariet Arandt, Comitê Caí – suplente. Ausência Justificada :Guilherme 18 
Alves da Silva Neto, Sistema Nacional de Recursos Hídricos; Luís Antônio de Leon 19 
Valente, SEAPA. Demais participantes : Mario Damé, Comitê Camaquã; Daniel 20 
Schmitz e Cintia Agostini, Comitê Taquari–Antas; Claud Goellner, Comitê Passo 21 
Fundo/Alto Jacuí; Silvio Paulo Klein, Comitê Sinos; Vilma C. Da Silva, Comitê do 22 
Lago Guaíba; Vanderlei Decian, Comitê Apuaê-Inhandava; Maurício Colombo, 23 
Comitê Gravataí; Carlos Heine e Maria de Fátima Warth, CORSAN; Henrique 24 
Kotzian, Hidrocivil; Jorge Dariano Gavronski, SEHADUR; Leonar Petry de Souza, 25 
Comitê Lago Guaíba; Tiago Loch, DRH/SEMA; Fabiana Figueiró, SINDARGIA; 26 
Paulo Robinson S. Samuel, Comitê Gravataí; Viviane Nabinger, Comitê Sinos; 27 
Rogério Porto, SIUMA, Julio Dornelles, Consorcio Pró-Sinos; Paulo Paim, Carmem 28 
Silva e Vania Oliveira, Secretaria Executiva do CRH/RS. O Presidente Giancarlo 29 
Tusi Pinto deu boas–vindas a todos os presentes, agradeceu a presença dos 30 
conselheiros e registrou a presença do vereador Leonardo Petry de Souza, da 31 
Câmara de Vereadores de Tapes. Com quórum regimental procedeu à leitura da 32 
pauta. Item I – Comunicações  – 1. Paulo Paim, Secretário Executivo leu 33 
correspondência do Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio Alto 34 
Jacuí apoiando a SEMA pela criação da Agência de Região Hidrográfica do Guaíba 35 
e à METROPLAN pela atribuição de Agência, em caráter provisório por dezoito 36 
meses, definido pelo Plano de Trabalho do Convênio 37 
SEMA/DRH/FRH/METROPLAN. 2. Ofício da indicação do servidor Adilson da Costa 38 
para representar a SOP na reunião. 3. Justificativa de ausência à reunião do senhor 39 
Luis Antônio de Leon Valente da SEAPA. 4. Oficio CGBG Nº 039/10, do Comitê 40 
Gravataí solicitando que seja incluída na ordem do dia a resolução sobre o acordo 41 
para retirada de água na bacia do rio Gravataí, que vem todos os anos a esse 42 
plenário, para chancelamento. Aprovada a inclusão na pauta. II – Ordem do Dia – 1. 43 
Ata da 56ª Reunião Ordinária do CRH/RS . Paulo Paim informou que a Secretaria 44 
Executiva não recebeu colaborações à ata e conforme o Regimento Interno do 45 
CRH/RS está automaticamente aprovada. 2. Regimento Interno do Comitê de 46 
Gerenciamento da Bacia Hidrográfica dos Rios Butuí e Icamaquã  – Paim 47 
consultou o plenário sobre a possibilidade de incluir no seu relato, também o item  3. 48 
Regimento Interno do Comitê de Gerenciamento da Bac ia Hidrográfica do Rio 49 
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Quaraí . Aceita a proposta pelo plenário, Paim passou ao relato informando que 50 
esses dois Comitês foram os últimos a serem instalados. Os Comitês trabalharam 51 
sobre exemplos de Regimentos de outros Comitês disponíveis na Secretaria 52 
Executiva e encaminharam ao CRH que solicitou o apoio da CTIJ. A CT propôs 53 
alterações e as minutas retornaram aos Comitês para adequação. Feitas as 54 
alterações as minutas retornaram a Secretaria Executiva e estão, com parecer 55 
favorável do Secretário Executivo, foram encaminhadas ao plenário. Colocado em 56 
votação em separado item 1.Regimento Interno do Comitê Butuí-Icamaquã 57 
aprovado. Item 2. Regimento Interno do Comitê Quaraí aprovado. A Conselheira 58 
Zuleica perguntou onde ficava a sede do Comitê Quaraí. Paulo Paim informou que 59 
fica em Quarai. Já faz dois anos que foi instalado e funciona como um relógio, 60 
mesmo sem o Regimento Interno. Na verdade, o que estamos fazendo é legitimando 61 
um trabalho fantástico. Sugeriu que se for de interesse dos senhores conselheiros 62 
traria o Comitê Quarai para fazer um relato da sua história de dois anos, histórias 63 
muito interessantes sobre gestão de recursos hídricos, inclusive sobre planejamento 64 
dos usos da água. Item 4. Revisão do Processo de Renovação da Composi ção 65 
do Colegiado Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidro gráfica do Rio Passo 66 
Fundo – Paim informou que a Secretaria Executiva recebeu a solicitação, através do 67 
Ofício 016/2010 – Comitê Passo Fundo – Claud Goellner, presidente do Comitê 68 
Passo Fundo explicou que o Comitê está na fase eleitoral e tendo em vista a 69 
implantação do Plano de Bacia da etapa A e B e tendo em vista toda a capacitação 70 
necessária aos membros do Comitê para acompanhar o Plano, o plenário resolveu 71 
encaminhar a proposta semelhante ao Comitê Sinos aprovada pelo CRH. Paulo 72 
Paim fez a leitura do Ofício e do Parecer Técnico da Secretaria Executiva sugerindo 73 
então, que haja alteração no regimento interno do Comitê Passo Fundo. Colocada 74 
em votação, a solicitação do Comitê Passo Fundo foi aprovada, ficando 75 
condicionada à alteração do Regimento Interno do Comitê e após retorno ao CRH. 76 
Paim relatou que esteve em Piracicaba, Universidade de São Paulo e lá assistiu o 77 
depoimento da diretora técnica Luiza de Marilac do IGAM de Minas Gerais e ela 78 
informou que em Minas Gerais já houve uma revisão dos procedimentos eleitorais e 79 
de renovação dos plenários. Lá, as direções já são eleitas por 04 (quatro anos). 80 
Viviane disse que há o maior interesse do Comitê Sinos em participar. Colocado em 81 
discussão criada à composição do grupo: Comitês: Passo Fundo, Tramandaí, Sinos 82 
e da Secretaria Executiva como coordenadora. Item 5. Minuta de Resolução que 83 
institui o Cadastro Estadual de Usuários de Água – CEUSA – O presidente 84 
Giancarlo solicitou ao secretário Paim que explicasse o equívoco em colocar o tema 85 
Resolução na pauta Paim confirmou que o cadastro foi lançado e que tinha 86 
imaginado que uma resolução do CRH instituísse o Cadastro Estadual de Usuários. 87 
João Manuel, Técnico DRH acrescentou que o Cadastro Nacional de Usuários foi 88 
instalado através de resolução do CNRH. Mas a assessoria jurídica da SEMA 89 
entendeu que não cabe ao CRH isso, citando o artigo 8°, da Lei Estadual 90 
10.350/1994. A orientação é que seja por portaria do secretário de Estado ou pela 91 
direção do DRH. João Manuel, técnico do DRH ficou a disposição dos conselheiros 92 
para dúvidas. 6. Apresentação da execução do Orçamento de 2010 co m 93 
recursos do FRH/RS pelas Secretarias: SEMA, SEHADUR , SIUMA E SOP. O 94 
presidente Giancarlo pediu desculpas aos conselheiros, por motivo de doença 95 
familiar, para retirar-se da reunião, salientando que era uma apresentação e não 96 
haveria o que deliberar. Sandra Berto, diretora administrativa da SEMA e secretária 97 
executiva do FRH fez a apresentação pela SEMA. Seguiram-se debates sobre 98 
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temas tais como a capacidade de investimento do setor público, contingenciamento 99 
de recursos, cotas para investimento, envolvimento dos Comitês e de como a ação 100 
pública vem sendo paralisada pela burocracia pública e da CAGE. Paim passou a 101 
palavra ao Secretário Rogério Porto, SIUMA. O Secretário Porto cumprimentou a 102 
todos e chamou atenção para a discussão anterior. Disse acreditar que tem muito 103 
haver com coisas que estão sendo discutidas há décadas. Não existe uma 104 
incapacidade para gastar dinheiro, o que existe são regras do setor público que 105 
exigem determinadas estruturas jurídicas que não temos e esse processo demora. 106 
Prosseguiu fazendo relato sobre os projetos e informou que, apesar de todos os 107 
problemas, conseguiu gastar oitenta por cento do programado pelo FRH. Sugeriu 108 
uma nova filosofia da aplicação dos recursos do FRH. Enfatizou que a SEHADUR e 109 
a SOP talvez não gostassem do que iria falar. Lembrou que o FRH teria sido criado 110 
com a finalidade de promover a funcionalidade do sistema de recursos hídricos e 111 
apoiar estudos e investimentos na área de usos múltiplos e irrigação. Como todos os 112 
preceitos internacionais previam primeiro o abastecimento humano, obviamente o 113 
abastecimento humano constava, mas a visão que se tinha era aquele 114 
abastecimento humano daqueles núcleos habitacionais que não eram atendidos 115 
pelas grandes companhias de saneamento na época DMAE e CORSAN. Esta era a 116 
filosofia. Então disse que não lhe parecia que fosse competência ao FRH aplicar 117 
recursos em abastecimento de água para populações urbanas. Mesma coisa é o 118 
FRH destinar recursos para dragagem, que é ainda a única coisa que ficou na mão 119 
da SOP é absolutamente improcedente, afirmou. Porque isso é uma ação pontual 120 
para resolver problemas pontuais. Então sugeriu que os recursos do FRH fossem 121 
orientados apenas para o Sistema de Recursos Hídricos e para irrigação. Danilo 122 
Paulitsch, presidente do Comitê Pardo e representante da FETAG, concordou que a 123 
Secretaria da Irrigação era essencial no Estado. Paim agradeceu a presença do 124 
Secretário e convidou para falar sobre o andamento do Plano dos Sinos, o Sr. Julio 125 
Dornelles, Diretor Executivo do Pró-Sinos, consórcio dos municípios da bacia do rio 126 
dos Sinos e relembrou sobre a aprovação no orçamento do FRH, a contrapartida 127 
aos recursos do Fundo Nacional de Meio Ambiente que está financiando o Plano do 128 
Rio dos Sinos. Confirmou que na semana anterior foi repassada a segunda e última 129 
parcela. Sr. Julio cumprimentou a todos e confirmou o repasse das parcelas, 130 
totalizando a parte do Estado R$ 350.000 (trezentos e cinqüenta mil reais), 131 
destinada a estudos técnicos que compõem o Plano. Não falou sobre os estudos, 132 
apenas informou que o convênio com o FNMA está prorrogado até 31 dezembro de 133 
2010 e colocou-se a disposição para dúvidas. Paim esclareceu que as parcelas da 134 
SEMA foram pagas, porque os processos foram analisados tecnicamente e haviam 135 
sido cumpridos. Salientou que a parte do Ministério ainda não está bem resolvida. A 136 
seguir, Jorge Gravonski, secretário-adjunto da SEHADUR, disse que não gostaria de 137 
comentar a fala do secretário Rogério, mas que sabia da importância da Irrigação 138 
para o Estado. Acrescentou que todas as obras de saneamento não são aplicadas 139 
onde a CORSAN tem concessão. O que a SEHADUR faz é abrir poços em 140 
pequenas comunidades rurais para consumo humano. A SEHADUR foi dotada R$ 141 
4.764.000 (quatro milhões, setecentos e sessenta e quatro mil) e mais uma 142 
suplementação passou para R$ 6.594.194 (seis milhões, quinhentos e noventa e 143 
quatro mil e centos e noventa e quatro reais) e deste valor liquidado e pago, 144 
comprometido R$ 6.114.350,00 (seis milhões, cento e quatorze mil, trezentos e 145 
cinqüenta reais), quase chegando aos seis milhões e quinhentos e colocou-se a 146 
disposição. Viviane Nabinger, Comitê Sinos solicitou que fossem encaminhados aos 147 
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comitês a relação dos projetos dos pequenos municípios na área de saneamento. 148 
Quando da apresentação em uma reunião anterior do CRH fez a mesma solicitação, 149 
mas até o momento ainda não recebeu. Jorge comprometeu-se de encaminhar. O 150 
secretário Paulo Paim informou não haver mais quórum para colocar em votação a 151 
Resolução sobre acordo de águas na bacia do Gravataí. Então, acordou que o 152 
secretário Giancarlo assinaria Ad Referendum e traria para a pauta da próxima 153 
reunião do CRH no mês de dezembro. Não havendo mais assuntos a tratar, 154 
encerrada a reunião e eu, Paulo Renato Paim, Secretário Executivo do CRH/RS 155 
lavro esta ata.  156 


