ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
CONSELHO DE RECURSOS HÍDRICOS
108ª REUNIÃO ORDINÁRIA
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A centésima oitava reunião ordinária do Conselho de Recursos Hídricos ocorreu no dia
treze de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, às quatorze horas e foi realizada de
maneira totalmente online, via aplicativo Cisco Webex, com transmissão ao vivo pela
página oficial da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura – SEMA/RS no
Youtube (Link: https://www.youtube.com/watch?v=ZBzLeXGNRmw). Conselheiros
Presentes: Paulo Roberto Dias Pereira – SEMA; Júlio Porciúncula – SOP; Altair
Hommerding – Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural; Luiz
Felipe Corrêa Martins – Secretaria de Logística e Transportes; Camila Azambuja –
Secretaria da Saúde; Norma Mergel – Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia;
André Pellini Corte – Casa Civil; João Batista Rosa Nunes – Casa Militar; Cap.
Rogério – SSP; Diego Dornelles – SPGG; Valery Pugatch – Comitê Lago Guaíba;
Alexandre Swarowsky – Comitê Vacacaí; Alessandro Noal – Comitê Santa Maria;
Sérgio Cardoso – Comitê Gravataí; João Vargas – Comitê Tramandaí; Alexandre de
Almeida - Comitê Mampituba; Domingo Lopes – Comitê Litoral Médio; Fábio
Avancini – Comitê Mirim São Gonçalo. Demais Presentes: Paulo Renato Paim e
Patricia Cardoso – DRHS/SEMA; Cláudia Bos Wolf – FEPAM; Carlos Silveira, Flavia
Dias, Diego Carrillo e Raiza Schuster – DRHS; Carmem Lucia Silveira da Silva e
Gabriel Frota – SE CRH/RS. O Presidente saúda a todos, confere o quórum e dá início
à reunião. Coloca que de início será feito o relato das reuniões das Câmaras Técnicas.
Câmara Técnica de Águas Subterrâneas: Flávia Dias, presidente da CTAS, coloca
que foi deliberado pautar neste CRH três assuntos, primeiramente sobre a
regulamentação de artigos do Código de Meio Ambiente relativos às águas
subterrâneas, em segundo realizar um convite ao Secretário da SEAPDR para
apresentar à CTAS sobre um programa de perfuração de poços que estaria em
andamento nesta pasta e, por último, pede autorização também para a realização de
um seminário, em parceria com a UNIPAMPA, sobre águas subterrâneas. Portanto, a
CTAS pede autorização ao CRH para tratar destes 3 assuntos. O Presidente coloca
que já havia sido solicitado na última reunião deste conselho para que fosse pautado o
Código de Meio Ambiente. Propõe então que o DRHS, no âmbito da CTAS, apresente
proposta de regulamentação destes artigos. Sobre o seminário, o Presidente coloca
que não vê óbice sobre este assunto e que a SEMA dá total apoio a esta elaboração.
Sobre o convite para a SEAPDR, propõe que seja feito um ofício ao Secretário para
que seja feito indicação para a apresentação proposta. O Presidente passa então para
o próximo relato. Câmara de Gestão da Região Hidrográfica do Guaíba: Valery
Pugatch, Presidente da CGG, relata que foi realizada reunião e que foram escolhidas
as entidades que vão representar a Região do Guaíba nas oficinas da modernização
da Lei 10.350/1994. Em seguida o relato da Câmara de Gestão da Região
Hidrográfica Litorânea: Domingos Lopes, relata que foi feito as indicações das
entidades que representarão a região hidrográfica Litorânea nas oficinas da
modernização da Lei 10.350/199 e o último relato da Câmara de Gestão da Região
Hidrográfica do Uruguai: Ivo Mello, Presidente da CGU relata que também houve as
indicações das entidades que representarão a região hidrográfica do Uruguai nas
oficinas da modernização da Lei 10.350/1994. Não havendo mais relatos a serem
feitos, o Presidente informa que há um item a ser inserido na ordem do dia,
demandado pelo Comitê Ijuí, referente ao processo eleitoral deste Comitê. Carmem
Silva coloca que houve problema na condução, pois, não houve chapa inscrita para
assumir a Presidência do Comitê. Portanto, o CRH deve pautar este assunto. Os
membros presentes concordam com a inserção deste item na ordem do dia. Então, o
Presidente entra na ordem do dia. Item 1. Apreciação das atas da 107ª reunião
ordinária e 30ª extraordinária do CRH/RS: Os membros presentes dispensam a
leitura das atas e o Presidente coloca as mesmas em regime de votação. Atas
aprovadas por maioria (13 votos favoráveis e 01 abstenção). Item 2. Resolução
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CRH nº 376/2020 – Ad Referendum – Homologação dos processos eleitorais de
composição de entidades e diretorias eleitas dos Comitês de Gerenciamento das
Bacias Hidrográficas do Baixo Jacuí, Lago Guaíba e Turvo -Santa Rosa – Santo
Cristo: O Presidente questiona se há alguma dúvida ou se algum presidente destes
Comitê querem fazer algum relato. Não havendo manifestações, o Presidente coloca a
resolução em regime de votação. Aprovado por maioria (12 votos favoráveis e 01
abstenção). Item 3. Modernização da Lei 10.350/1994: Patrícia Moreira Cardoso
faz apresentação do questionário que será utilizado para coletar as contribuições das
entidades que participarão das oficinas para modernização da Lei 10.350/1994. Expõe
que na última reunião do CRH ficou acordado que até o dia 08 de janeiro os
conselheiros podiam enviar ao DRHS contribuições para o questionário. Apresenta
brevemente as entidades que contribuíram e a versão final do instrumento, já
considerando as contribuições feitas. Destaca ainda que tanto a apresentação feita
como o próprio questionário estarão publicados no site da SEMA, na página do CRH,
após a presente reunião. Sérgio Cardoso faz breve registro destacando a importância
dessa movimentação para o Sistema Estadual de Recursos Hídricos. Valery Pugatch
destaca que o DRHS acatou a sugestão do Fórum Gaúcho de Comitês e trocou a data
das oficinas com os Comitês de Bacias, o que oportuniza que os Comitês possam
consolidar suas contribuições com as entidades que os compõem de maneira mais
efetiva. Não havendo mais manifestações, o Presidente passa ao próximo item da
pauta. Item 4. Processo Eleitoral do Comitê Ijuí: Carmem Silva coloca que o
Comitê Ijuí teve a sua gestão prorrogada até dia 31/12. Foi montada a comissão
eleitoral e houve a publicação do edital de cadastramento. Cita que os trâmites das
resoluções foram todos cumpridos e, após a posse das entidades eleitas, no ato da
eleição da diretoria, não houve inscrição de chapas. Neste caso, não havendo chapas
a serem eleitas para a diretoria do Comitê, este CRH/RS deve deliberar sobre o
assunto. O Presidente propõe que o CRH/RS faça consulta a assessoria jurídica da
SEMA e ao procurador setorial da PGE na SEMA. Sérgio Cardoso propõe que a
SEMA convoque uma reunião com as entidades do Comitê visando tentar aproximar a
relação e buscar entender a motivação da ausência de mobilização para assumir a
diretoria do Comitê. O Presidente coloca que este contato pode ser feito e que
solicitará ao Diretor do DRHS esse contato. Não havendo outras proposições, o
Presidente coloca este encaminhamento em regime de votação. Aprovado por
unanimidade (13 votos favoráveis). Assuntos Gerais: 1. O Presidente solicita que a
secretária executiva do Fundo de Recursos Hídricos faça um relato sobre a situação
das parcerias. Patrícia Moreira Cardoso coloca que foi aberto recentemente o
exercício financeiro, cita que a CAGE fez a solicitação de algumas alterações no termo
de referência e expõe que estará sendo encaminhado para publicação dos editais até
o fim do mês de janeiro. Cita ainda que foi acordado com o Fórum Gaúcho de Comitês
um pequeno seminário para equacionar todas as dúvidas em relação a este
instrumento. 2. Sérgio Cardoso coloca que na reunião do Comitê Gravataí realizada
previamente a reunião do CRH, a equipe do Programa de Revitalização de Bacias
apresentou ao Comitê Gravataí todo o projeto e as expectativas de prazos para sua
implantação. Propõe ainda que a SEMA faça uma divulgação mais forte deste
programa dentro das bacias que serão contempladas neste primeiro momento. Cita
ainda que encaminhará aos outros Comitês a apresentação. 3. Sérgio Cardoso
aproveita para pedir ao Presidente uma atenção especial à Instrução Normativa
05/2020 que trata sobre o programa de regularização de poços. Expõe que uma das
atribuições da SEMA era a elaboração de uma campanha para divulgação do
programa. Portanto, solicita que haja uma atenção especial para este assunto, tendo
em vista os prazos instituídos na instrução normativa. O Presidente expõe que este
assunto está sendo tratado como uma prioridade pelo DRHS. Com nada mais
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havendo a tratar, o Presidente agradece a presença de todos e dá a reunião por
encerrada.

