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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
CÂMARA TÉCNICA DO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM RECURSOS HÍDRICOS –
CTFRH
ATA DA 47ª REUNIÃO ORDINÁRIA
Ao décimo sexto dia do mês de julho de dois mil e dezenove, no auditório da
Associação dos Aposentados da CORSAN, Av. Júlio de Castilhos, nº 51, Centro
Histórico, Porto Alegre – RS, ocorreu a quadragésima sétima reunião ordinária da
Câmara Técnica do Fundo de Investimento em Recursos Hídricos. Membros
Presentes: Claudir Luiz Alves – Comitê Passo Fundo; Luciano dos Santos Alegre
– Comitê Butuí-Camaquã; Mário Damé – Comitê Baixo Jacuí; Sandro Hansen –
Comitê Caí; Eldo Costa – Comitê Santa Maria; Renato Zenker – Comitê Camaquã
André Oliveira – Comitê Mirim São Gonçalo; Patricia Moreira Cardoso – SEMA;
Neorildo José Dassi – SOP; Júlio Cesar Porciúncula da Silva – SEAPDR; 1º Ten.
Marcelo Nunes Rocha – SSP/CABM; Thais Pivatto - FEPAM. Demais Presentes:
André Borba Afonso – SEAPDR; Lidiane Silveira – SEAPDR; Ubirajara Silva SEAPDR; - SEAPDR. A Presidente saúda a todos os presentes e dá início à ordem do
dia. Item 1. Apreciação da Ata da 46ª Reunião Ordinária da CTFRH: Os membros
presentes dispensam a leitura da ata. A Presidente relata que não houve nenhuma
solicitação de alteração via e-mail e, não havendo manifestações na reunião, coloca a
mesma em regime de votação. Aprovado por unanimidade. Item 2. Transição de
Governo: Patrícia Cardoso coloca brevemente que a partir da reforma administrativa
a SEMA incorporou novas atribuições que eram da SOP referente ao Saneamento.
Porém, ainda não estão claramente delimitadas as atribuições. Cita que há projetos
que estão sendo prejudicados após esta reforma e que no próximo dia 18 haverá
reunião entre SEMA, SOP e CAGE para definições. Faz breve relato sobre o impacto
da reforma administrativa no DRHS. Júlio Porciúncula, representante da SEAPDR,
coloca que há certa dificuldade da Secretaria em determinar como se dará os
orçamentos do FRH e sua execução, tendo em vista a incorporação da SDR que tinha
um orçamento separado. Após breves relatos e esclarecimentos, acordou-se propor
uma reunião da CTFRH com participação de representantes da JUNCOF visando
esclarecer alguns procedimentos referentes a liberação de cotas e acesso aos
recursos. Item 3. Prestação de Contas das Secretarias que acessam o FRH/RS:
SEMA – Patrícia Cardoso faz apresentação da prestação de contas por parte da
SEMA informando que na mesma apresentação já está inclusa a parte do Progestão e
dos Convênios de Manutenção dos Comitês. Apresenta brevemente a execução por
parte da SEMA até a data de 30/06/2019 e, após esclarecimentos, cita que a
execução até o momento foi de R$ 3.158.153,64 (45%). Após, passa a apresentação
sobre o Progestão. Informa que foi executado até o momento R$ 72.184, 47 (9,5%).
SEAPDR – Júlio Porciúncula relata que o orçamento da Secretaria de 2019 está
com um impasse que será necessário realizar alteração na Resolução do orçamento
tendo em vista que houve acordo com o Comitê Camaquã referente a um convênio
para desassorear o Arroio Duro. Expõe que haverá uma consulta à CTFRH neste
sentido, provavelmente por e-mail, nas próximas semanas. SDR – Lidiane faz breve
relato sobre as dificuldades para execução após a SDR ter sido incorporada pela
SEAPDR e passa à prestação de contas. Apresenta brevemente o total liquidado
referente ainda aos recursos de 2017 e 2018. Cita que o planejamento é que se
finalize as obras com os recursos de 2018 até o final do ano corrente, tendo em vista
que não há expectativa de reempenhar no próximo ano. Ainda referente ao recurso de
2018, coloca que cerca de 21% já foi pago. Expõe que, para 2019/20, a proposta é
que se segure um pouco o projeto de recuperação de nascentes e se de prioridade
em atender o passivo de 2017 referente as 379 famílias que estão aguardando os
açudes. SOP – Neorildo informa que em 2019 não foi liberado e nem executado nada
até o momento. Cita ainda que se fechou o contrato com a CORSAN para iniciar a
perfuração de poços já no próximo mês. FEPAM – Thais Pivatto informa que não foi
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liberado nada até o momento por parte da Fazenda e que a rede de monitoramento
vem se utilizando de recursos exclusivos do Qualiágua para sua manutenção até
então. SSP/CABM – Marcelo Rocha coloca que não elaborou prestação de contas
para esta reunião, ficando em aberto para o próximo encontro. Item 4. Manutenção
dos Comitês de Bacia: Patrícia Cardoso informa que há 14 Comitês com
manutenção em vigência. Coloca que será solicitado saldo de dias para execução a
partir de prorrogação por ofício, tendo em vista que a maioria não tem conseguido
executar os R$ 100.000,00. Outro mecanismo que será utilizado é o encaminhamento
dos aditivos em bloco, conciliando com as propostas de apostilamento. Cita que este
procedimento ficará para após a definição do orçamento de 2020, provavelmente no
mês de agosto. Sobre as parcerias, Patrícia informa que o prazo para finalização do
termo de referência é agosto, com inclusão de procedimento de despesa
alimentação/hospedagem tipo diária, a partir da utilização dos recursos do Progestão
e Procomitês, não havendo objeção da ANA. Após breves esclarecimentos, passou-se
ao próximo item da pauta. Item 5. Progestão: Este assunto foi debatido junto ao item
3 da ordem do dia. Item 6. Assuntos Gerais: Não houve inscrições para assuntos
gerais. Com nada mais havendo a tratar, a Presidente deu a reunião por encerrada.

