
 
 
 

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

CÂMARA TÉCNICA DO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM RECURSOS HÍDRICOS – 
CTFRH 

ATA DA 45ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

Ao décimo terceiro dia do mês de novembro de dois mil e dezoito, na sede da 1 
SEMA, Av. Borges de Medeiros, nº 261, 15º Andar, Auditório, Centro Histórico, 2 
Porto Alegre – RS, ocorreu a quadragésima quinta reunião ordinária da Câmara 3 
Técnica do Fundo de Investimento em Recursos Hídricos. Membros Presentes: 4 
Claudir Alves – Comitê Passo Fundo; Adelaide Juvena Ramos – Comitê Taquari-5 
Antas; Mario Damé – Comitê Baixo Jacuí; Sandro Hansen – Comitê Caí; Eldo 6 
Costa – Comitê Santa Maria; Alexandre de Almeida – Comitê Mampituba; André 7 
Oliveira – Comitê Mirim S. Gonçalo; Patrícia Moreira Cardoso – SEMA; Maj. 8 
QOEM Flores – Comando Ambiental. O Presidente dá início à reunião saudando à 9 
todos e questiona se há demanda para inserção ou alteração na pauta. Não 10 
havendo manifestações, o Presidente entra na ordem do dia. Item 1. Apreciação 11 
da Ata da 44ª Reunião Ordinária da CTFRH: Os membros presentes dispensam a 12 
leitura da ata e o Presidente coloca a mesma em regime de votação. Aprovada por 13 
unanimidade. Item 2. Eleição de Nova Diretoria da CTFRH: Após breves 14 
debates, os membros presentes indicam, por aclamação, a SEMA para a 15 
Presidência e o Comitê Passo Fundo para Vice-Presidência. Não havendo mais 16 
interessados no pleito, o Presidente coloca a proposta de nova diretoria em regime 17 
de votação. Aprovado por unanimidade. Presidente: SEMA – Patrícia Cardoso. 18 
Vice-Presidente: Comitê Passo Fundo – Claudir Alves. Item 3. Prestação de 19 
Contas das Secretarias que acessam recursos do FRH: Patrícia Cardoso faz 20 
breve apresentação da prestação de contas encaminhada pela SOP. Após 21 
questionamentos, Claudir Alves faz breve relato sobre o andamento do Plano 22 
Estadual de Saneamento. Após debates, os membros presentes registram a 23 
insatisfação com a ausência das Secretarias de Estado que deveriam prestar 24 
contas e não se fizeram presentes. Maj. QOEM Flores faz breve relato da 25 
prestação de contas do Comando Ambiental. Cita que não houve liberação de cota 26 
e, portanto, não houve execução. Mário Damé questiona sobre um acordo feito na 27 
última reunião da CTFRH, onde o representante do Comando Ambiental 28 
apresentaria os Municípios de destino das viaturas adquiridas com recursos do 29 
FRH. Maj. QOEM Flores coloca que encaminhará planilha com a relação à todos 30 
os membros. Como o representante da SEAPI não se fez presente, Eldo Costa faz 31 
breve relato sobre o andamento das barragens. Patrícia Cardoso apresenta a 32 
prestação de contas da SDR, colocando que houve liberação de toda a cota, 33 
porém, houveram alguns problemas com os pregões eletrônicos impactando na 34 
execução. Da parte da SEMA, Patrícia Cardoso apresenta o executado até 35 
31/10/2018 e faz breve relato sobre os ingressos do FRH em 2018. Não havendo 36 
mais questionamentos, o Presidente passa ao próximo item da pauta. Item 4. 37 
Manutenção dos Comitês de Bacia: Patrícia Cardoso faz breve relato sobre a 38 
situação atual dos convênios de manutenção e relata sobre a proposta de 39 
parcerias. Coloca que houve reunião com a CAGE onde foi solicitado uma série de 40 
ajustes no termo de referência. Cita que a previsão de publicação do edital é para 41 
final de novembro de 2018. Após breves esclarecimentos, passou-se ao próximo 42 
item da pauta. Item 5. Alteração da Resolução CRH sobre orçamentos da 43 
SEMA 2018 e 2019 para inserção de projetos de gestão de risco e estudo 44 
sedimentológico: Patrícia Cardoso apresenta a proposta de alteração, citando 45 
como foi feito o remanejo de recursos do orçamento 2018. Faz breve relato dos 46 
projetos inseridos e, após breves esclarecimentos, o Presidente coloca a proposta 47 
de alteração em regime de votação. A CTFRH habilita a alteração por 48 
unanimidade. Item 6. Prestação de Contas PROGESTÃO e andamento 49 
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PROCOMITÊS: Patrícia Cardoso apresenta a prestação de contas e o saldo atual 50 
do PROGESTÃO e cita que o relatório será encaminhado à todos. Faz breve relato 51 
sobre a situação atual do PROCOMITÊS e, não havendo questionamentos, 52 
encerrou-se este item. Sem deliberação. Item 7. Assuntos Gerais: I. Após 53 
solicitação de esclarecimentos, a Secretária Executiva do FRH se compromete a 54 
avaliar o impacto da redução dos ingressos de recursos no FRH a partir da redução 55 
da compensação financeira. II. Eldo Costa cita a necessidade de uma capacitação 56 
sobre convênios e parcerias com as diretorias, secretarias executivas e entidades 57 
convenentes dos Comitês. III. Eldo Costa questiona sobre a possibilidade de 58 
recuperação do “marco das águas” que está quebrado. Após breves debates e 59 
esclarecimentos, Patrícia Cardoso cita que pode ser utilizado recurso do 60 
PROGESTÃO para essa finalidade. Acordou-se encaminhar esta demanda ainda 61 
para 2018. IV. Calendário de reuniões da CTFRH 2019: Após breves debates, 62 
aprovou-se o seguinte calendário de reuniões da CTFRH para 2019: 08/01, 14/03, 63 
09/05, 11/07, 05/09 e 07/11. Com nada mais havendo a tratar, o Presidente deu a 64 
reunião por encerrada. 65 


