
 
 

 
 

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

CONSELHO DE RECURSOS HÍDRICOS 

6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA DE ÁGUAS SUPERFICIAIS - 1 

CTASP 2 

A sexta reunião ordinária da Câmara Técnica de Águas Superficiais - CTASP teve 3 

lugar na SEMA, 15º andar, Auditório, Av. Borges de Medeiros, 261 - Centro 4 

Histórico - Porto Alegre, no dia dezenove de julho de dois mil e dezoito, às 14h. 5 

Membros Presentes: Eduardo Condorelli – Presidente – Representante Comitê 6 

Negro; Julio Salecker – Vice-Presidente – Representante Comitê Taquari-Antas; 7 

Eldo Frantz Costa – Comitê Santa Maria; Ivan Viana – Representante Comitê 8 

Várzea; Ivo Mello – Comitê Ibicuí; Alex da Silva Corrêa – Comitê Litoral Médio; 9 

Adolfo Klein – Comitê Sinos; Eduardo Stumpf – Comitê Baixo Jacuí; Ten. Elder 10 

Fontela – Secretaria de Segurança Pública/Comando Ambiental; Ricardo Núncio 11 

– SDR; Reinaldo Leite – Secretarias dos Transportes; Rejane de Abreu – 12 

Representante DRH/SEMA; Valquíria Chaves – Representante Secretaria de 13 

Minas e Energia. Demais Presentes: Cátia Vaghetti – Representante FEPAM; 14 

Amanda Fadel – DRH/DIOUT/SEMA; Norine Paloski – Comitê Gravataí; Gabriel 15 

Frota – CRH/SEMA. O Presidente Eduardo Condorelli dá início à reunião 16 

saudando a todos e apresentando a pauta da reunião. Questiona se há algum 17 

item a ser incluído na pauta e, não havendo manifestações, coloca que, devido a 18 

compromissos pré-agendados, Adolfo Klein, representante do Comitê Sinos, 19 

solicita que o item 3 da pauta seja debatido antes do item 2, pois haverá 20 

necessidade de se retirar da reunião em seguida. Não havendo manifestações 21 

contrárias a inversão da pauta, o Presidente entra na ordem do dia. Item 1. 22 

Apreciação da Ata da 5ª Reunião Ordinária da CTASP/RS: Os membros 23 

presentes dispensam a leitura da ata e, portanto, o Presidente coloca a mesma 24 

em regime de votação. Aprovado por unanimidade. Item 3. Solicitação do 25 

Ministério Público do Termo de Referência sobre o estudo comparativo de 26 

alternativa de vazões na Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos: Adolfo Klein 27 

faz breve relato sobre a matéria e coloca que, como houve eleições no Comitê 28 

Sinos no mês de junho, que acarretou em uma renovação considerável em sua 29 

plenária, o Comitê encaminhou ofício ao CRH solicitando que seja ampliado o 30 

prazo para esta matéria, visando a apropriação do Comitê sobre o assunto. Cita 31 

ainda que o DRH elaborou, recentemente, uma nova versão do TR, o que reforça 32 

a necessidade de prazo para análise por parte do Comitê Sinos. Amanda Fadel, 33 

técnica da Divisão de Outorga do DRH, faz relato sobre a elaboração do TR por 34 

parte do DRH. Valquíria Chaves, representante da Secretaria de Minas e 35 

Energia, coloca que, previamente análise da CTASP, o Comitê Sinos deve 36 

analisar o TR revisado pelo DRH para, posteriormente, caso necessário, a 37 

CTASP dar seu posicionamento. Presidente Eduardo Condorelli coloca que no 38 

e-mail de solicitação do Ministério Público, é solicitado que seja analisado a 39 

revisão 3 do TR proposto, enquanto que, a versão encaminhada para a CTASP é 40 

a revisão 4. Sendo assim, a solicitação do Ministério Público é com base em uma 41 

versão diferente do TR, o que prejudica o andamento da matéria na CTASP. Após 42 

debates e esclarecimentos, ficou acordado que a CTASP irá encaminhar a 43 

matéria de volta ao CRH, colocando que a CTASP debateu o assunto e deixando 44 

claro que a solicitação do Ministério Público se deu com base na “Revisão 3” do 45 

TR, enquanto que o que foi encaminhado à CTASP é a “Revisão 4”, a qual não foi 46 

analisada pelo Comitê. Acordado também solicitar que o CRH encaminhe a 47 

matéria novamente para análise do Comitê Sinos e do DRH para, caso 48 
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necessário, a CTASP se manifestar após análise do Comitê. Item 2. Definição de 49 

vazão remanescente nas alças de CGH’s e PCH’s: O Presidente Eduardo 50 

Condorelli coloca que o debate, na última reunião, se deu até o Artigo 4º, sendo 51 

necessário continuar a matéria a partir do Artigo 5º, e passa a palavra ao Vice-52 

Presidente Júlio Salecker, que foi o responsável pela coordenação do GT que 53 

elaborou a minuta que está em debate. Júlio Salecker faz breve relato sobre a 54 

construção da minuta e sobre o debate realizado na última reunião da CTASP. 55 

Amanda Fadel faz breves considerações sobre algumas alterações propostas na 56 

última reunião. Após breve debate e esclarecimentos, foi retomado o debate a 57 

partir do Artigo 5º. As contribuições encaminhadas para a minuta foram debatidas 58 

uma por uma e a minuta foi finalizada. Após finalização da minuta, ficou acordado 59 

que o texto será encaminhado a todos os membros da CTASP, para 60 

conhecimento, previamente envio ao CRH. Item 4. Carta nº 001/2018 – Câmara 61 

Regional de Olericultura do Vale do Caí solicitando revisão do 62 

enquadramento da Bacia Hidrográfica do Rio Caí: O Presidente Eduardo 63 

Condorelli faz breve relato sobre a matéria e o Vice-Presidente Júlio Salecker 64 

coloca, como proposta de encaminhamento, que a matéria seja enviada ao 65 

Comitê Caí, tendo em vista que este ainda não se manifestou sobre o assunto. 66 

Após debates e esclarecimentos, ficou acordado que a CTASP enviará ao CRH 67 

recomendação de que sugira à Câmara Regional de Olericultura do Vale do Caí 68 

para procurar o Comitê Caí, visando dirimir o conflito em primeira instância. Item 69 

5. Minuta com proposta de critérios para renovação automática de portarias de 70 

outorga de usos não consuntivos: Presidente Eduardo Condorelli faz breve 71 

relato sobre a matéria, colocando que este item já foi debatido e havia sido 72 

acordado a elaboração de uma minuta por parte de um pequeno GT. Reinaldo 73 

Leite, representante da Secretaria dos Transportes, coloca que o GT acabou não 74 

se reunindo e cita que tem contribuições para matéria, porém, solicita que o 75 

assunto seja debatido na próxima reunião, para que haja tempo hábil para 76 

elaboração de uma proposta de texto. Após breves debates, ficou acordado que a 77 

matéria será tratada na próxima reunião, com as contribuições da Secretaria dos 78 

Transportes. 6. Assuntos Gerais: O Presidente Eduardo Condorelli faz breve 79 

relato sobre a dificuldade da Secretaria Executiva do CRH em confirmar a 80 

realização das reuniões, pois, muitos membros das CT’s não confirmam presença 81 

e, assim, não há como saber se haverá quórum para as reuniões, sendo 82 

necessário que a Secretaria Executiva do CRH fique ligando para todos os 83 

membros a fim de confirmar presença e a realização das reuniões. Nesse sentido, 84 

solicita-se que os membros das CT’s se comprometam a confirmar presença ou 85 

justificar ausência nas reuniões assim que receberem as convocações, visando 86 

evitar o deslocamento e a realização de reuniões sem a presença do quórum 87 

necessário para deliberações. Cita que sendo constatado que não haverá o 88 

quórum necessário, a reunião pode ser transferida sem a necessidade do 89 

deslocamento. Ivan Viana, representante do Comitê Várzea, coloca que muitas 90 

vezes ocorre de a reunião iniciar com quórum e, na metade da reunião, diversos 91 

membros vão embora e prejudicam a continuidade da mesma. Com nada mais 92 

havendo a tratar, o Presidente deu a reunião por encerrada e eu, Gabriel Frota, 93 

assessor na secretaria executiva do CRH, lavrei a presente ata. 94 


