
 
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA  

CONSELHO DE RECURSOS HÍDRICOS 
109ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

A centésima nona reunião ordinária do Conselho de Recursos Hídricos ocorreu no dia dez 1 

de março do ano de dois mil e vinte e um, às quatorze horas e foi realizada de maneira 2 

totalmente online, via aplicativo Cisco Webex, com transmissão ao vivo pela página oficial da 3 

Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura –SEMA/RS no Youtube (Link: 4 

https://www.youtube.com/watch?v=8WOlaPcflLw). Conselheiros Presentes: Paulo 5 

Roberto Dias Pereira – SEMA; Luiz Henrique Feijó Machado – SOP; Altair Hommerding 6 

– Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural; Diego Dornelles – SPGG; 7 

Luiz Felipe Corrêa Martins – Secretaria de Logística e Transportes; Camila Azambuja – 8 

Secretaria da Saúde; André Pellini Corte – Casa Civil; João Batista Rosa Nunes – Casa 9 

Militar; Samaroni Zappe – SSP/Comando Ambiental; Anderson Etter – Comitê Sinos; 10 

Alexandre Swarowsky – Comitê Vacacaí; Alessandro Noal – Comitê Santa Maria; 11 

Leonardo Cera – Comitê Ibicuí; Domingo Lopes – Comitê Litoral Médio; Fábio Avancini – 12 

Comitê Mirim São Gonçalo. Conselheiros Ausentes:  Secretaria de Inovação, Ciência e 13 

Tecnologia; Sistema Nacional de Recursos Hídricos e Sistema de Meio Ambiente; Comitê 14 

Tramandai; Secretaria da Fazenda. Demais Presentes: Sergio Cardoso – Comitê Gravataí; 15 

Paulo Renato Paim e Patricia Cardoso – DRHS/SEMA; Cláudia Bos Wolf – FEPAM; Carlos 16 

Silveira, Flavia Dias, Diego Carrillo e Raiza Schuster – DRHS; Carmem Lucia Silveira da 17 

Silva e Gabriel Frota – SE CRH/RS. O Presidente saúda a todos, confere o quórum e dá 18 

início à reunião. Relato das reuniões das Câmaras Técnicas. Câmara de Gestão da Região 19 

Hidrográfica do Guaiba – CGG: Sergio Cardoso, Vice presidente informa que na última 20 

reunião da Câmara foi dada uma repassada sobre o processo de mobilização e avaliação da 21 

Modernização da Lei em cada Comitê e todo o esforço para maior participação nas oficinas 22 

promovidas pelo DRHS, reunião bem sucinta e objetiva dentro desse momento que estão 23 

vivenciando na modernização da lei. Câmara Técnica de Aguas Subterrâneas – CTAS: 24 

Flavia Dias, Presidente relata que iniciaram as discussões na alteração da lei no tocante as 25 

águas subterrâneas e concomitante a isso estão fazendo Parecer no que tange as águas 26 

subterrâneas no Código Ambiental.  Aproveita ainda para convidar a todos para o Seminário 27 

de Águas Subterrâneas que vai acontecer de 29 a 31 março será abordado de forma técnica 28 

e de gestão no nosso Estado. Relato sobre as Parcerias – Patricia Cardoso, Secretária 29 

Executiva do FRH: expõe que participou no turno da manhã da reunião do Fórum Gaúcho 30 

de Comitê e replica a informação. Na última reunião do CRH de janeiro já havia a informação 31 

de que os processos das parcerias já estavam abertos e esperando recursos financeiros 32 

para publicação do edital. Foram liberados um milhão e quatrocentos mil pela Secretária da 33 

Fazenda ontem e a previsão é que até o final de março o edital será publicado dos quatorze 34 

convênios dos vinte e cinco Comitês que estão sem cobertura para a sua estrutura básica. 35 

Também foi relatado sobre o processo do PROCOMITES está na CAGE e tem um fluxo 36 

interno similar ao PROGESTÃO com vias de finalização agora em março. Informa ainda em 37 

relação às Parcerias que haverá uma força tarefa para agilizar o processo no portal das 38 

parcerias do Estado. O presidente coloca a palavra à disposição. Não houve 39 

questionamentos. ORDEM DO DIA –  Item 1. Apreciação da ata da 108ª Reunião 40 

Ordinária do CRH/RS – O Presidente informa que a ata foi encaminhada junto com a 41 

convocação e questiona se há alguma contribuição. Sem manifestações coloca em votação. 42 

Ata aprovada por 15 votos favoráveis, 0 contrários e 0 abstenções. Item 2. PROA N° 43 

21/0500-0000080-0 – Resolução CRH N° 377/2021 – Ad Referendum  – Homologa o 44 

processo eleitoral de composição de entidades e diretorias eleitas dos Comitês de 45 

Gerenciamento das Bacias Hidrográficas do Rio Camaquã, Litoral Médio, Lagoa Mirim 46 

e Canal São Gonçalo e Alto Jacuí  - Processos eleitorais ocorridos nos Comitês de Bacias 47 

https://www.youtube.com/watch?v=8WOlaPcflLw
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conforme estabelecido pela legislação. O presidente coloca em votação. Resolução 48 

aprovada por 15 votos favoráveis, 0 contrários e 0 abstenções. Item 3. Apreciação do 49 

Relatório Anual Sobre a Situação dos Recursos Hídricos no Rio Grande do Sul - 50 

https://drive.google.com/file/d/1qpWgwewjLRq7u0zfPsJDJjyKjT7PLxut/view?usp=shari51 

ng – Raiza Schuster, Chefe da Divisão de Planejamento e Gestão/DRHS – Informa que o 52 

relatório é extenso foi repassado a todos os conselheiros com a pauta e antes disso 53 

encaminhado aos Comitês para prováveis alterações. O relatório consta na Lei 10.350/1994 54 

e passa pela aprovação do CRH/RS. Esclarece que essa exigência do relatório anual de 55 

recursos hídricos no Estado não estava sendo cumprida. Paulo Paim expõe que a Lei 56 

10.350/1994 prevê a execução do relatório anual e aprovação por este Conselho. Como 57 

ainda não temos sistema de informações em recursos hídricos, estamos gestando um, 58 

oportunamente traremos esse assunto ao Conselho, esse relatório anual assume uma 59 

importância fundamental. Hoje se existe um espaço onde concentra as informações sobre a 60 

gestão de recursos hídricos, esse espaço é o relatório anual. Seja para os membros do 61 

CRH, as universidades e Comitês de Bacias. O presidente abre a palavra aos conselheiros. 62 

Alexandre Swarowsky, Comitê Vacacaí – Salienta a importância desse documento e 63 

parabenizar a retomada trabalho. Informa que na parte da manhã na reunião do Fórum 64 

Gaúcho de Comitê foram colocados alguns pontos referentes ao relatório. Primeiramente os 65 

Comitês desejariam um pouco mais tempo para apreciar esse documento. Também foi 66 

pedido que o documento fosse divido a gestão administrativa da gestão de recursos hídricos 67 

e que fossem incluídas mais informações sobre qualidade das águas e todas as informações 68 

do SIOUT fossem incluídas nesse relatório. O presidente coloca em votação. Claudia Wolf - 69 

FEPAM pede a palavra e esclarece que a FEPAM tem feito relatórios anuais sobre a 70 

qualidade da água para todo o Estado e que devido a pandemia o trabalho foi suspenso e 71 

não deverão publicar  o desse ano. Acrescenta ainda que são feitos relatórios específicos da 72 

qualidade da água por bacia hidrográfica, algumas estão sendo avaliadas mais 73 

detalhadamente. Tem dois que já estão quase prontos que são do Mirim-São Gonçalo e 74 

Gravataí. Acrescenta que a FEPAM participou desse relatório de conjuntura do DRHS, só 75 

que não entraram em tantos detalhes já que havia esse da FEPAM. Raiza Schuster 76 

complementa que foram colocados dados mais sintéticos sobre a qualidade da água no 77 

relatório para não ficar muito extenso já que a FEPAM publica periodicamente. Votação 78 

encerrada: aprovado o Relatório Anual de Recursos Hídricos – 10 favoráveis, 02 contrários e 79 

03 abstenções. Item 04. Modernização da Lei N° 10.350/1994 – Diretor Paulo Paim informa 80 

que a prioridade máxima hoje do DRHS é a Modernização da Lei 10.350/1994 por 81 

determinação da Secretaria, dos próprios secretários. Sua fala será uma prestação de 82 

contas sobre as ações aprovadas pelo CRH no plano de trabalho. Foi distribuído o 83 

questionário, proposta metodológica, que estão retornando nas oficinas e serão analisados 84 

estatisticamente. O Segundo instrumento são as palestras com especialistas nacionais e 85 

gaúchos, quatro já aconteceram e foram o maior sucesso. 1. Sustentabilidade Técnica, 86 

Econômica e Financeira da Gestão de Recursos Hídricos – Tácito de Matos e Guilherme 87 

Marques – 24/02.  2. Potencialidades do PSA na Gestão de Recursos Hídricos – Patricia 88 

Boson – 26/02; 3. Saneamento e Recursos Hídricos. O Novo Marco Regulatório – Percy 89 

Neto – 03/03; 4. Águas Subterrâneas na Gestão de Recursos Hídricos – Ricardo Hirata e 90 

Antonio Pedro Viero - 05/03; 5. Agências Delegatárias – Sucessos e Fracassos – Maria 91 

Aparecida Vargas – 12/03 e 7. Planejamento dos Usos da Água. O que vai pelo Brasil – 92 

Sergio Ayrimoraes -  19/03. Terceiro instrumento são as oficinas, duas já aconteceram 93 

08/03/2021 - Órgãos do Governo e 09/03 - Organizações dos Municípios. Nos dias 11/03 - 94 

https://drive.google.com/file/d/1qpWgwewjLRq7u0zfPsJDJjyKjT7PLxut/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qpWgwewjLRq7u0zfPsJDJjyKjT7PLxut/view?usp=sharing
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Organizações da Agricultura; 11/03 - Organizações da Indústria e da Geração de Energia; 95 

12/03 - Abastecimento. Humano; 15/03 - Organizações Técnico-científicas; 18/03 - 96 

MP/CAOMA; 18/03 - Universidades; 19/03 - ONGs; 22/03 – Comitês e Assembleia data a 97 

definir. Tivemos a oficina com os órgãos de Governo que foi muito boa, onde foi identificado 98 

claramente nossos próprios problemas históricos com o governo e a forma de equacionar. 99 

Tivemos também a oficina das Organizações de municípios, conforme aprovado pelo CRH, 100 

quatro categorias foram indicadas pelos Comitês nas Câmaras de Gestão de Região 101 

Hidrográfica para as oficinas. São elas: Organizações Não Governamentais, Organizações 102 

de Municípios, Universidades e Organizações Tecnico-científicas. Os Comitês de Bacias 103 

indicaram 09 Câmaras de Vereadores para participarem, 03 por região, e apenas uma 104 

participou da oficina, a Câmara de Frederico Westphalen na pessoa do vereador Leandro. 105 

Tivemos a participação FAMURS representando as Prefeituras, sendo excelente a 106 

participação de ambos. Fica então a reflexão que alguma coisa não funcionou. Isso está 107 

mostrando o estágio que o sistema está e que se precisa mesmo modernizar, dar um novo 108 

rumo. Assuntos Gerais: Sergio Cardoso chama atenção para o lançamento do Programa 109 

Poço Legal na última quinta-feira a todos os conselheiros e solicita que comecem a dar uma 110 

atenção a pauta da politica de águas subterrâneas. É estratégica para que possamos 111 

avançar. Salienta que houve um grande avanço na Secretaria de Obras com o Secretário 112 

Stédile e o Diretor Luiz Henrique de mudar toda a metodologia de novos poços e ao mesmo 113 

tempo, se faz o registro, não há eficiência e sinergia para evolução da política pública dentro 114 

da Secretaria da Agricultura. Solicita ainda que esta de uma olhada no modo operandis que 115 

está criando um grande passivo para a politica pública dos municípios. Não adianta um 116 

lançando o problema e o outro ir furando. Solicita que todos leiam a IN n.05/2020, se 117 

fortaleçam para acompanhar e participem do Seminário que a CTAS. O Presidente Paulo 118 

Pereira agradece a colocação do Sérgio. Paulo Pereira informa que está como interino na 119 

SEMA desde a saída do Sec. Artur Lemos e que agora já foi anunciado o novo titular que 120 

será o Deputado Viana e que na próxima reunião do CRH já estará presidindo. Agradece a 121 

cooperação de todos neste período que esteve a frente do CRH e coloca-se à disposição. 122 

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada pelo presidente. 123 


