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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 40ª Reunião Ordinária 3 

Ao décimo nono dia do mês de Outubro do ano de dois mil e dezessete, às 14h, na sala 4 

de reuniões da ASSTEC, 1407.1 – 14º andar, edifício União Porto Alegre – RS, 5 

realizou-se a quadragésima reunião ordinária da CTPA. Membros presentes: Claudir 6 

Luiz Alves – Comitê Passo Fundo; Norine Paloski – Comitê Gravataí; Tiago Lucas 7 

Corrêa – Comitê Tramandaí; Eldo Costa – Comitê Santa Maria; Renato Zenker – 8 

Comitê Camaquã; André Oliveira – Comitê Mirim São Gonçalo; Mário Damé – 9 

Comitê Baixo Jacuí; Patrícia Moreira Cardoso – SEMA/CRH; Vanessa Konrath – 10 

SEMA/FRH; Nelson Stuart – SOP; Júlio Cesar Porciúncula – SEAPI; Ricardo 11 

Nuncio – SDR; MJ. Becker – SSP Comando Ambiental da BM; Mj. Maurício Flores 12 

– SSP Comando Ambiental da BM. Demais Participantes: Carmem Silva – 13 

SEMA/CRH; Gabriel Frota – SEMA/CRH; Kely Boscato – SEMA/CRH. O 14 

Presidente Tiago Corrêa dá início à reunião cumprimentando a todos e aproveita para 15 

agradecer a colaboração de todos citando que esta é sua última reunião como Presidente 16 

da CT. Após agradecimentos, o Presidente entra na ordem do dia. Item 1. Aprovação 17 

das atas: 37ª e 39ª Reunião Ordinária - aguardando envio relator - e 9ª 18 

Extraordinária da CTPA: O Presidente expõe que as Atas da 37ª, 39ª e 9ª 19 

extraordinária não foram elaboradas, portanto, não foi possível coloca-las em regime de 20 

votação, ficando determinado que as mesmas serão elaboradas com a contribuição de 21 

todos os membros da CT para os quais será enviado o material das apresentações feitas 22 

nas referidas reuniões e gravações que estiverem disponíveis. Aquelas onde não existe 23 

gravação os componentes farão um resgate-memória a partir dos materiais disponíveis. 24 

Portanto, neste item, ficou acordado como encaminhamento relatar ao CRH o 25 

descontentamento com a falta de relatoria das Câmaras Técnicas dentro do sistema de 26 

recursos hídricos. Item 2. Execução Orçamentária pelas Secretarias que acessam o 27 

FRH/RS: Primeiramente, Patrícia Cardoso apresentou a servidora Vanessa Konrath 28 

como a nova Secretária Executiva Adjunta do FRH. Após, iniciou a apresentação da 29 

SEMA citando que as tabelas expostas estão consolidadas até a data de 29/09/2017, 30 

onde a Secretaria da Fazenda liberou 9 milhões de Reais, o que representa 22% do 31 

orçamento da SEMA. Expõe também que a Sema solicitou a liberação de mais 6 32 

milhões de cota para fazer frente às demandas desta Secretaria. Dentre elas estão 33 

principalmente o SIOUT, Planos das bacias do Tramandaí e Apuaê-Inhandava, Sala de 34 

Situação e Gestão de Risco. Todas as alterações, propostas na peça orçamentária tem 35 

cancela em resoluções do CRH. Já quanto a apresentação da SOP, Nelson Stuart 36 

apresentou relatório expondo que, desde a última reunião da CTPA, não houve 37 

movimento de execução e que o percentual utilizado é de 30% do orçado para esta 38 

Secretaria. Foi solicitado ainda, para a SOP e SDR que se apresente, na próxima reunião 39 

da CTPA, licença prévia, ART e cadastro no SIOUT dos poços perfurados utilizando 40 

recursos do FRH. Na apresentação da PATRAM, foi apresentado os desdobramentos 41 

operacionais do Comando Ambiental. Major Becker retrata as dificuldades para definir 42 

a descrição dos produtos a serem adquiridos. Cita que utilizou as atas de registros 269 e 43 

271 para aquisição de viaturas e a proposta é de disponibilizar uma viatura 4x4 para 44 

cada uma das 25 bacias hidrográficas, citando ainda que essas viaturas devem estar 45 

liberadas para compra até dia 28/10/2017. Os 205 mil restantes devem ser investidos na 46 

compra de um motor, a ser utilizado em embarcações para fiscalização. Finaliza citando 47 
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que a expectativa é da utilização de 100% dos recursos orçados para esta Secretaria. Já 48 

na apresentação da SEAPI, Júlio Porciúncula citou que dos R$ 5,5 milhões orçados, 49 

foram liberados apenas R$ 500 mil e, expõe que a prioridade de utilização dos recursos 50 

são as barragens de Jaguari e Taquarembó, pois as obras das mesmas estão paralisadas 51 

no momento. Quanto a apresentação da SDR, Ricardo Núncio informou que, em 52 

06/11/2017, ocorrerá a licitação para 998 açudes, os quais já possuem a SRO. Cita ainda 53 

que acredita que irá empenhar todo o recurso destinado a esta Secretaria. Como 54 

encaminhamento, ficou acordado que a SDR deve esclarecer se é legal aplicar recursos 55 

públicos em Micro Açudes em propriedades Particulares. Item 3. Finalização e 56 

encaminhamento sobre o Relatório de GT de Barragens: Relatório foi colocado em 57 

regime de votação. Aprovado por unanimidade. Após debates, ficou acordado, como 58 

encaminhamento, uma sugestão de criação de um GT de acompanhamento das obras 59 

das barragens Jaguari e Taquarembó. Item 4. Solicitação de informações, ao CRH, 60 

sobre as prestações de contas do uso de recursos do PROGESTÃO, por parte da 61 

SEMA: Patrícia Cardoso esclarece que o Pro gestão tem como objetivo a estruturação 62 

do Sistema. Cita que o Estado recebe recurso conforme atingir as metas definidas pelo 63 

contrato com a Agência Nacional de Águas. Como encaminhamento, ficou acordado 64 

solicitar ao CRH a apresentação da execução orçamentária do PROGESTÃO, visando 65 

maior apropriação dos Conselheiros quanto ao assunto. Item 5. Eleição da 66 

Presidência: Após breve relato do Presidente Tiago Corrêa, por comum acordo 67 

assume a Presidência da CTPA Claudir Luiz Alves, representante do Comitê Rio Passo 68 

Fundo e, como Vice-Presidente, Patrícia Moreira Cardoso, representante da SEMA. 69 

Item 6. Apresentação sobre os Municípios que recebem recursos da Compensação 70 

Financeira pela utilização dos recursos hídricos pela Geração de Energia Elétrica: 71 

Claudir Alves apresentou à CTPA os Municípios que recebem compensação financeira 72 

pelo uso de recursos hídricos. Apresentação deverá ser encaminhada as Secretarias que 73 

fazem uso dos recursos do FRH. Nada mais havendo a tratar, a reunião deu-se por 74 

encerrada e eu, Gabriel Frota, Assessor Técnico na Secretaria Executiva do CRH, fiz o 75 

relato. 76 


