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Câmara Técnica de Programação e Orçamento e Acompanhamento de projetos do 1 

Fundo de Investimentos em Recursos Hídricos – CTPA 2 

Ata 39ª Reunião Ordinária 3 

Ao sexto dia do mês de julho do ano de dois mil e dezessete, às 14h, na sala de reuniões 4 

do gabinete da SEMA – 14º andar, edifício União Porto Alegre – RS, realizou-se a 5 

trigésima nona reunião ordinária da CTPA. Membros presentes: Claudir Luiz Alves – 6 

Comitê Passo Fundo; Tiago Lucas Corrêa – Comitê Tramandaí; André Oliveira – 7 

Comitê Mirim São Gonçalo, Júlio Salecker – Comitê Taquari- Antas; Mário Damé – 8 

Comitê Baixo Jacuí; Patrícia Moreira Cardoso – SEMA/CRH; Gilberto Magalhães 9 

Rosa – SOP; Gerson D.Herter – SEAPI; Carlos Gabriel Nunes – SDR; MJ. Becker – 10 

SSP Comando Ambiental da BM. Demais Participantes: Eldo Costa – Comitê Santa 11 

Maria, Norine Paloski – Comitê Gravataí; Maria de Lourdes de Ávila Alves – 12 

SEMA/ DIFIN; Nelson Pereira Stuart – SOP; Ricardo Nuncio – SDR; Carmem 13 

Silva – SEMA/CRH, Fernando Meirelles - SEMA/DRH; Cel. Vitor Hugo – 14 

SSP/Comando Ambiental; Susana Pereira Souza – SEAPI. Ausências Justificadas: 15 

Luiz Augusto A. Pérsigo – Comitê Ijuí Ausentes: Adilson Stefen Marcos Paulo 16 

Scherer – Comitê Turvo/ Santa Rosa Santo Cristo. O Presidente da CTPA Tiago Lucas 17 

Corrêa, da inicio a reunião, dando as boas vindas aos participantes, e salienta caso a 18 

pauta não seja vencida será passado para a próxima reunião os itens não contemplados. 19 

Sugere-se a inversão e a Inclusão de um Item na Pauta: A Discussão da Alteração 20 

Resolução do CRH sobre os percentuais do Fundo de Recursos Hídricos. O Sr. 21 

Tiago sugere que a inclusão seja direcionada para o fim da pauta e seja encaminhado 22 

por e-mail para ser discutida com mais entendimento numa próxima reunião. 1º Item de 23 

pauta, Abertura Informes: O Diretor Fernando Meirelles relata uma proposta de 24 

repasse, propondo que os convênios ao invés de ser realizados com as universidades 25 

serão repassados para FAPERGS para agilizar os financiamentos de pesquisas do 26 

Estado, sendo assim o pesquisador captaria esse recurso direto com a FAPERGS, esse 27 

método já é utilizado pela FAPERSC, em Santa Catarina. Estando agora esse tramite na 28 

fase da pesquisa legal e burocrática. Referente assunto BRDE, Meirelles relata que 29 

continuam com as negociações com a possibilidade de fazer as agencias de bacia via 30 

BRDE, havendo possibilidade, haverá uma conversa com o fórum para apresentar o 31 

formato e conversar com os Comitês de Bacia esse assunto.  2º Item: Aprovação ata 32 

da 37ª Reunião Ordinária da CTPA (aguardando envio) e 38ª Reunião 33 

Ordinária CTPA (anexo); devido ao não encaminhamento do relato da Ata 37º RO 34 

não será encaminhado para aprovação. O Sr. Tiago coloca em apreciação a Ata 38º RO, 35 

sendo aprovada com unanimidade. 7º Item: Situação dos termos de colaboração - 36 

manutenção das atividades dos Comitês de Bacia Hidrográfica; Patrícia Moreira 37 

relata sobre os termos de colaboração dos convênios, dos novos instrumentos legais.  3º 38 

Item: Apresentação da execução das despesas do FRH/2017, por Secretaria de 39 

Estado: Em solicitação a SEAPI, o Diretor de Irrigação Eng. Agrônomo Gerson Herter, 40 

apresenta os dados completos da utilização de recursos do FRH nos projetos e obras das 41 

barragens Taquarembó e Jaguari, localizados na Bacia do rio Santa Maria. O relato 42 

referenciou os dados de recursos utilizados nas referidas barragens, e que, até então, não 43 

haviam contemplado a totalidade e o histórico de utilização dos recursos, da forma 44 

como foi apresentado ao GT, no ano de 2016, pelos técnicos responsáveis, da SEAPI, 45 

naquele período de referência. Foi ressaltado que o Convênio inicial determinava uma 46 

contrapartida de 20%, do Governo do Estado, passando, posteriormente, a 1%, 47 
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conforme detalhamento constante nos Documentos entregues às Secretarias Executivas 48 

do FRH e do CRH, e à CTPA, relacionados ao final do Relatório do GT-Barragens 49 

(Pág. 5), os quais o GT propõe que também façam parte deste Complemento. Assim foi 50 

justificado na apresentação feita pela SEAPI, o maior volume de recursos do FRH, 51 

utilizados nos anos 2009, 2010 e 2011, ressaltando que ainda em 2012 e 2013, foram 52 

feitos pagamentos às Empresas Construtoras, referentes aos encontros de contas entre 53 

Empresas e o Governo do Estado, relativos ao executado anteriormente (até 2011), visto 54 

que entre 2010 e 2011, Taquarembó, inicialmente, e posteriormente Jaguari, foram 55 

paralisadas, reiniciando apenas Taquarembó, em 2014, permanecendo Jaguari, 56 

paralisada. 4º item: Discussões iniciais para elaboração do orçamento FRH 2018: 57 

Patrícia Moreira relata que, esta sendo desenvolvido da parte da secretaria executiva do 58 

fundo, as regiões hidrográficas já estão trabalhando em cima das suas propostas, com 59 

base na resolução 211, que estabelece quais são as despesas em relação ao fundo.  Já 60 

existem algumas regiões hidrográficas trabalhando nessa proposta, e ressalta para que os 61 

comitês se organizem para que os projetos sejam apresentados em final de julho de 62 

2018. 5º Item: Alteração da Resolução CRH Nº 211/2016 - sobre orçamento do 63 

FRH/2017; Patrícia Moreira relata sobre a Resolução 211/2016, e ressalta que são 64 

necessárias algumas habilitações necessárias, para posterior aprovação no CRH, virando 65 

assim uma nova resolução, o que vai permanecer: os avisos legais, as publicações para 66 

os processos eleitorais dos Comitês, a manutenção do DRH e do CRH, que não são 67 

utilizados, devido à restrição da fazendo em relação à utilização desse recurso para 68 

manutenção. O que precisa ser alterado a evolução dos módulos do CAR e SIOUT, e 69 

alguns projetos, como por exemplo, o sistema online de licenciamento, que serão 70 

necessários alguns ajustes de financiamento.  6ºitem: Apresentação da proposta de 71 

capacitação FRH; Patrícia Moreira apresenta a proposta, ressalta que essa proposta 72 

deve ser melhorada, propõem temas sobre o fluxo básico do sistema de execução 73 

orçamentário e financeiro, prestação de contas dos convênios, prestação de contas das 74 

Secretarias de Estado, elaboração de projetos, linhas de financiamento, indicadores de 75 

efetividade da gestão do FRH, relatório de execução físico financeiro do FRH e o 76 

manual de acesso FRH. O publico alvo são os componentes da Câmara Técnica, as 77 

capacitações serão em turnos alternados das CTPA, totalizando 08 encontros, sendo 78 

desenvolvidos de 02 em 02 meses, está proposta será encaminhada por e-mail para 79 

contribuições para assim ser finalizada. Assuntos Gerais: Mario Damé relata a sua 80 

solicitação a uma verba dentro dos FRH, para representação do RS na Coordenação do 81 

Fórum Nacional de Comitês. O Presidente da Câmara solicita que esta solicitação seja 82 

encaminhada para a proposta orçamentária de 2018. Patrícia Moreira pede que esta 83 

solicitação seja realizada via CTG. Fernando Meirelles concorda que a representação do 84 

RS, dentro do sistema está ficando fragilizada, e ressalta os acordos dos tratados 85 

binacionais. Nada mais havendo a declarar a reunião encerra-se as 17h36 minutos e 86 

Eldo Costa, vice presidente do Comitê Santa Maria fez o relato. 87 


