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A vigésima sexta reunião extraordinária do Conselho de Recursos Hídricos do Rio 1 
Grande do Sul teve lugar no auditório do Centro Administrativo Fernando Ferrari – 2 
CAFF – Av. Borges de Medeiros, 1501 – Térreo – Porto Alegre - RS, ao nono dia do 3 
mês de Agosto do ano de dois mil e dezessete, às quatorze horas. Conselheiros 4 
Presentes: Maria Patrícia Mölmann – SEMA – Presidência; Nelson Pereira – 5 
Secretaria de Obras, Saneamento e Habitação – Representante; Gilberto Magalhães 6 
– Secretaria de Obras, Saneamento e Habitação – Representante; Susana Souza – 7 
SEAPI – Representante; Margareth Vasata  - SPGG – Representante; Luis Feijó  - 8 
Secretaria da Saúde – Representante; Valquíria Chaves da Silva  - Secretaria de 9 
Minas e Energia – Representante; Rodrigo Machado – SDECT – Representante; 10 
Leandro Sonne – Casa Civil – Representante; Ricardo Núncio – SDR – 11 
Representante; QOEM Vitor Hugo Cordeiro – SSP/COMAM – Representante; Maj. 12 
QOEM Alberto Becker – SSP – Representante; Maj. QOEM Maurício Ricardo 13 
Flores – SSP – Representante; Sergio Cardoso – Comitê Gravataí – Titular; 14 
Alexandre Swarowsky – Comitê Vacacaí – Suplente; Eldo Costa – Comitê Sta. 15 
Maria – Titular; Claudir Alves – Comitê Passo Fundo – Titular; Leonila Ramos – 16 
Comitê Mampituba – Titular; João Vargas de Souza – Comitê Tramandaí – Suplente; 17 
Leda Famer – Comitê Litoral Médio – Titular; Renato Zenker – Comitê Camaquã – 18 
Suplente; André Luiz Oliveira  - Comitê Mirim S. Gonçalo – Titular. Ausentes: 19 
Secretária dos Transportes; Sistema Nacional de Recursos Hídricos e Sistema 20 
Nacional de Meio Ambiente.  Demais Presentes: Mario Damé – Comitê Baixo Jacuí; 21 
Patrícia Moreira  - CRH/SEMA; Carmem Silva – CRH/SEMA; Tiago Corrêa – Comitê 22 
Tramandaí; Natália Moraes – UFRGS; Fernando Meirelles – DRH/SEMA. A 23 
Presidente Maria Patrícia: inicia a reunião colocando os pontos de pauta e confere o 24 
quórum da plenária. André Luiz Oliveira: solicita a inclusão de um item de pauta 25 
devido a uma demanda emergencial da bacia da Lagoa Mirim e Canal S. Gonçalo. 26 
Coloca que há uma barragem na bacia do Mirim S. Gonçalo que recentemente teve 27 
problemas de rompimento, portanto solicita a inclusão deste item na pauta para fazer 28 
um relato. A Presidente Maria Patrícia coloca que os relatos a serem feitos serão 29 
incluídos após a ordem do dia. Item 1. Atualização do Orçamento 2017: Patrícia 30 
Moreira: coloca que a proposta é de alteração da Resolução CRH 231/2017 que trata 31 
do orçamento para o ano de 2017. É uma demanda da SEAPI, que solicitou diminuir a 32 
quantidade de projetos, aglutinando recursos para o termino das barragens 33 
Taquarembó e Jaguari e incluindo algumas demandas solicitadas pela região 34 
hidrográfica do Litoral. Reforça que não houve aumento no orçamento, apenas 35 
reprogramação da destinação dos recursos. Não havendo nenhum questionamento, a 36 
Presidente Maria Patrícia coloca as alterações propostas em regime de votação. 37 
Aprovado por unanimidade. Item 2. Proposta de Orçamento do FRH para o ano 38 
de 2018: Patrícia Moreira faz um breve relato sobre os percentuais destinados as 39 
secretarias e cita os projetos e ações previstos para execução em 2018 por parte da 40 
SEMA. Após relato sobre os projetos e ações, Patricia Moreira cita as demandas 41 
encaminhadas pelas regiões hidrográficas para o orçamento 2018. Explica que, em 42 
base, as demandas são investimentos na rede de monitoramento da qualidade da 43 
água, o que resulta em uma destinação de R$ 1.000.000,00 para a FEPAM. Outras 44 
questões surgiram como ações de educação ambiental, planos de comunicação, 45 
levantamento de batimetria, capacitação, entre outros. Patrícia coloca também que 46 
cada região hidrográfica, através de sua presidência, receberá um ofício da Secretaria 47 
Executiva do FRH explanando como foi configurada a Resolução do orçamento para 48 
2018 e como serão articuladas as demandas que não foram contempladas. Cita que, 49 
portanto, ficou orçado para a SEMA um total de R$ 29.276.637,00. Coloca agora as 50 
demandas da SSP, que basicamente trata do reaparelhamento básico do Comando 51 
Ambiental da Brigada Ambiental. Houve apresentação dos projetos na reunião da 52 
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CTPA e que esta habilitou o que foi solicitado. Portanto, ficou orçado um total de R$ 53 
3.000.000,00 para a Secretaria da Segurança Pública. Ricardo Núncio, da SDR, faz 54 
um breve relato sobre os planos e projetos propostos pela SDR para o orçamento de 55 
2018. Coloca que as demandas são, basicamente, de financiamentos subsidiados de 56 
micro açudes, sistemas de irrigação, cisternas, redes de abastecimento e pequenos 57 
projetos de saneamento para agricultores e pecuaristas familiares. Após alguns 58 
esclarecimentos, cita que, portanto, ficou orçado para a SDR no ano de 2018 um total 59 
de R$ 6.050.297,00. Nelson Pereira, da SOP, faz explica sobre os projetos e ações 60 
propostos pela SOP para o orçamento de 2018. Cita como demandas o Sistema de 61 
Informações em Saneamento, Projetos de saneamento básico para pequenas 62 
comunidades, elaboração de estudos e projetos de saneamento, módulos sanitários e 63 
perfuração de poços. Faz alguns esclarecimentos e coloca que, portanto, ficou orçado 64 
um total de R$ 15.676.041,00 para a SOP no ano de 2018. Susana Souza, da SEAPI, 65 
apresenta os projetos e ações propostos para o ano de 2018 e coloca que ficou 66 
orçado, portanto, um total de R$ 5.500.000,00 para a SEAPI no ano de 2018. Após os 67 
relatos, Patricia Moreira repassa os valores que ficaram orçados para cada secretaria 68 
e finaliza colocando que o total orçado para utilização do FRH para o ano de 2018 69 
ficou em R$ 60.502.975,00. Não havendo mais questionamentos, a Presidente Maria 70 
Patrícia coloca então em regime de votação a proposta de orçamento para o ano de 71 
2018. Aprovado por unanimidade. A Presidente passa agora a palavra para André 72 
Luiz Oliveira, que solicitou a inclusão de um item na ordem do dia. André Luiz 73 
Oliveira faz um relato sobre uma barragem no Canal S. Gonçalo, apontando uma 74 
possível insegurança hídrica na região. Faz esclarecimentos sobre a localização da 75 
barragem e coloca que a situação atual é alarmante. Faz alguns esclarecimentos e 76 
coloca que o Comitê Mirim S. Gonçalo faz apontamentos desta situação já há bastante 77 
tempo, porém agora a situação chegou a um estado alarmante. Frisa que a cidade de 78 
Rio Grande depende diretamente do Canal S. Gonçalo para o abastecimento público. 79 
Finaliza reforçando que é uma situação de emergência e insegurança hídrica. 80 
Fernando Meirelles faz mais esclarecimentos sobre a situação da barragem e coloca 81 
que uma ideia possível seria um remanejamento dos recursos do FRH de 2017 para 82 
fazer o atendimento desta situação. Esclarece que os meios e as competências para 83 
isso devem ser melhor estudados. Após mais alguns debates sobre o assunto, a 84 
Presidente Maria Patrícia comunica que há outro item para inclusão pauta e passa a 85 
palavra para Claudir Alves. Claudir Alves, Vice-Presidente da CTPA, informa que na 86 
reunião da CTPA, pela parte da manhã, trouxe o assunto sobre o PL 315 que tramita 87 
no Senado Federal e que altera os índices de transferência de recursos financeiros 88 
para uso nos recursos hídricos. Coloca que hoje esta compensação financeira destina 89 
45% dos recursos para os Estados, 45% para os Municípios e 10% para a União. Cita 90 
que, havendo a alteração proposta, haveria uma redução de aproximadamente 50% 91 
dos valores repassados atualmente para o FRH. Claudir faz um breve relato sobre 92 
mais alguns impactos negativos considerando a possível aprovação do PL e finaliza 93 
citando que houve um debate superficial na rede do fórum de comitês e que já há uma 94 
moção do CRH sobre isso, mas sugere que se reelabore outra moção ou alguma outra 95 
proposta para debater este assunto. A Presidente Maria Patrícia coloca que pode ser 96 
reenviada a moção já anteriormente elaborada e que também há um questionamento 97 
da ANA quanto a essa situação, e coloca que este questionamento pode ser 98 
respondido com esta mesma moção. Propõe o enviou de um ofício elaborado pela SE 99 
do CRH informando, que foi referendada na atual reunião, a manifestação sobre a 100 
posição do Conselho frente a este PL. Presidente Maria Patrícia: Coloca outro item 101 
que foi abordado durante as discussões dos projetos da SDR, que é uma proposta de 102 
encaminhamento para à CTAS da questão da regularização dos poços junto da SDR e 103 
CORSAN. Encaminhamento aprovado por unanimidade. Diretor Fernando Meirelles. 104 
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Convida a todos para nos dias 21 e 22 de agosto ocorrerá na cidade Uruguaiana, o 105 
Seminário de Bacias do Rio Grande do Sul. Faz um breve relato sobre a ideia do 106 
seminário e dos assuntos a serem debatidos e finaliza colocando que será 107 
apresentada a proposta que o governo está construindo para a agência de bacia no 108 
estado. Nada mais havendo a tratar a Presidente Maria Patrícia Möllmann declara a 109 
reunião encerrada e eu, Carmem Lucia Silveira da Silva, Secretária Executiva Adjunta 110 
do CRH/RS, lavrei esta ata. 111 


