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Aos vinte e nove dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove, na UNIJUI - 1 
Campus Ijuí – Mini auditório 01, prédio da biblioteca - Rua do Comércio, 3000 - Ijuí – 2 
RS, a partir das 09 horas, ocorreu a 18ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de 3 

Gestão da Região Hidrográfica do Uruguai. Membros Presentes: Comitê Santa 4 
Maria – Eldo Frantz; Comitê Butuí – Icamaquã – Luciano Alegre; Comitê Várzea – 5 

Ivan Carlos Viana (com ofício de representação assinado pela presidente do comitê); 6 

Secretaria de Segurança Pública - Antonio Marcos Silveira Moreira. Ausência 7 
justificada: Comitê Turvo-Santa Rosa-Santo Cristo. A reunião foi iniciada com 8 
saudação de boas-vindas do vice-presidente da CTU e presidente do Comitê Butuí – 9 
Icamaquã, que na ausência do presidente da câmara assume a coordenação dos 10 

trabalhos. Tendo em vista a presença de somente quatro integrantes da CTU de um 11 
total de quinze membros a pedido dos presentes o representante do Comitê Santa 12 

Maria fez a leitura da Resolução CRH nº 313, de 07 de novembro de 2018 13 
(Regimento Interno do CRH), com ênfase aos artigos 11 à 18 da Seção IV (que trata 14 
das Câmaras Técnicas). Tendo em vista a ausência de maioria absoluta na presente 15 

reunião tem-se que, não se poderia haver reunião, no entanto pelos presentes foi 16 
entendido que seria um extremo desperdício de tempo e dinheiro público ter havido 17 

deslocamento dos presentes e não haver a reunião, motivo de que, mesmo em não 18 

havendo quórum para deliberações entendeu-se necessário proceder conforme o 19 

que prevê o Inciso 1º do Artigo 27 da Resolução CRH nº 313, de 07 de novembro de 20 
2018, momento em que esta ATA de reuniões passar-se-á compor-se de forma 21 

declaratória e os presentes decidiram discorrer assunto por assunto. Nota: Nesta 22 
seara cabe destacar que esta reunião desta Câmara Técnica foi marcada com todos 23 
os prazos legais cumpridos e a exceção do Comitê Turvo-Santa Rosa-Santo Cristo 24 

nenhum outro representante, ausente se manifestou em contrário, lembrando que os 25 
presentes na reunião juntaram esforços para ali estarem conforme convocação e 26 
distâncias percorridas: Comitê Santa Maria – Eldo Frantz [± (2x437=874 km)]; 27 

Comitê Butuí – Icamaquã – Luciano Alegre [± (2x216=432 km)]; Comitê Várzea – 28 
Ivan Carlos Viana [± (2x176=352 km)]; Secretaria de Segurança Pública - Antonio 29 

Marcos Silveira Moreira [± (2x178=356 km)]. Mediante a concordância dos presentes 30 
transformou-se a mensagem de convocação impressa em lista de presença e 31 

passou-se a tratar dos itens relacionados conforme ato de convocação: Item 1: 32 
Eleição da Presidência e Vice-Presidência da CTU; Embora o item esteja 33 
prejudicado pela ausência de quórum o Comitê Santa Maria destaca que está, é a 34 

segunda vez que é adiada esta operação motivo de que, pelos presentes declara-se 35 
que tem de haver esta eleição por muitos situações vindouras a exemplo de: 36 

alterações das vagas representativas dos comitês em diversos colegiados (Câmaras 37 
Técnicas do CRH e CONSEMA), além das próprias vagas de representação nestes 38 
conselhos. O Comitê Várzea lembra aos presentes que esta Câmara Técnica se 39 
trata de gestão pelo óbvio, os presidentes e vice-presidentes dos comitês são os 40 
titulares com acréscimos dos órgãos de Estados parte do colegiado portanto dever-41 
se-á consulta a Secretária Executiva do CRH para haver uma solução para este 42 

tema. Pelos presentes declara-se pela permanência do Comitê Butuí – Icamaquã 43 
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como presidente interino até haver solução em definitiva desta lide. O Comitê 44 
Várzea sugere que através dos meios digitais de comunicação presentes no 45 
cotidiano da sociedade hoje, poder-se-ia ocorrer reunião online no entanto o Comitê 46 

Santa Maria lembra que não existe previsão legal e que o meio previsto é a reunião 47 
presencial. Pelos presentes declara-se que a próxima reunião da CTU dever-se-á 48 

ocorrer derradeira decisão pelo risco de haver desmotivação total e esvaziamento 49 

dos sempre presentes. O Comitê Várzea apresentou breve relato de ações de 50 
logística envolvendo a representação dos comitês desde a assunção de 51 
representações ocorrida na reunião do FGCBH em 26 de junho de 2017, na cidade 52 
de Rio Pardo, a exemplos dos 25.369 km percorridos; 319h13’ de deslocamento e 53 

141h30’ de reunião, sendo que os diversos assuntos tratados foram amplamente 54 
encaminhados aos comitês via correio eletrônico, mas, frisa-se com baixa taxa de 55 

retorno dos representados. Também o Comitê Santa Maria de igual forma manifesta 56 
irresignação com baixa taxa de retorno dos representados, frisando também as 57 
distâncias percorridas e horas dispendidas em deslocamento e reuniões e chega-se 58 

neste momento com ausência de quórum para a presente reunião, comenta pela 59 
necessidade de haver motivação aos demais comitês para participação e 60 

preferencialmente que seja realizada na Região Hidrográfica do Uruguai onde é a 61 

área de atuação dos comitês desta Câmara Técnica. Item 2 - Aprovação da ata da 62 

17ª Reunião Ordinária da CTU - anexo; Fica prejudicada a deliberação por 63 
ausência de quórum. Item 3 - Ofícios encaminhados ao DRHS/SEMA; 64 

Representante do Comitê Butuí – Icamaquã (presidente na presente reunião) 65 
informa não ter havido resposta de nenhum dos ofícios encaminhados. Item 4 - 66 
Representação dos Comitês da RHU nas Câmaras Técnicas do CRH e 67 

CONSEMA - definição; Comitê Santa Maria declara que se propõe a manter-se em 68 
todas as atuais representações visto que teve 100% (cem por cento) de frequência 69 
nas reuniões que ocorreram durante o período de designação. O Comitê Várzea se 70 

manifesta pela sua substituição nas representações visto que tender-se-á ocorrer 71 
intensos trabalhos internos na região da bacia com vistas a execução do Plano de 72 

Bacia e que o colegiado do comitê entende ser importante buscar o foco na 73 
elaboração da documentação interna. Frisa que ficará a disposição cumprindo os 74 

compromissos até novo representante assumir as vagas que atualmente exerce. 75 
Com a palavra o Comitê Santa Maria citou que em muitos períodos passou sem 76 
recursos e mesmo assim manteve-se atuante conforme esforço de cada membro 77 

daquele colegiado, mostrou resignação pela comunicação de saída do Comitê 78 
Várzea, que entende que se deveria haver continuidade tendo em vista ser um 79 

comitê com convênio em vigor. O representante do Comitê Várzea informou aos 80 
presentes que embora seja uma afirmação positiva esta questão do convênio em 81 
vigor o comitê é um dos 08 (oito) comitês do Estado que não possui nada 82 
relacionado à “Plano de Bacia” e que, as prioridades da atual gestão para os anos 83 
de 2016 e 2017 era tornar o Comitê Várzea conhecido no espaço geográfico da 84 
mesma. Para o ano de 2018 a prioridade foi o conhecimento e disseminação sobre 85 

prerrogativas de comitês junto ao colegiado e, para o ano de 2019, esta em 86 
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execução os encaminhamentos para elaboração do Plano de Bacia, sendo que o 87 
Termo de Referência foi concluído e aprovado na última reunião do comitê. 88 
Ponderou o Comitê Santa Maria que demorou 25 anos para que o comitê tivesse um 89 

Plano de Bacia mas que, antes disto o colegiado já executava outras ações. Contra 90 
argumentou o Comitê Várzea que independente do que outros colegiados entendem 91 

como prioridade a atual gestão em conjunto com o colegiado do comitê vai priorizar 92 

a elaboração de documentação interna e coloca as vagas atualmente ocupadas a 93 
disposição para outros comitês. Com a palavra o Comitê Butuí – Icamaquã 94 
(presidente na presente reunião), informa que tem interesse em manter-se nas 95 
atuais representações e almeja vaga na Câmara Técnica de Águas Superficiais 96 

(CTASP). O Comitê Santa Maria manifesta a extrema necessidade de ser verificada 97 
a presença dos representantes dos comitês não sendo admitida a ausência de 98 

representantes nas vagas disponibilizadas aos comitês nas reuniões. Realizou-se 99 
uma conferência na Resolução 244 de 25 de outubro de 2017 (Trata da composição 100 
das Câmaras Técnicas do CRH) e mantiveram-se as ponderações já destacadas 101 

nas linhas pretéritas, concomitante ao discorrido o Comitê Santa Maria propõe a 102 
inserção de uma enquete on line para que os comitês se manifestem em tempo 103 

hábil, isto é: anterior à próxima reunião do FGCBH. O representante da Secretaria 104 

de Segurança Pública informou que a representatividade da secretaria é designada 105 

pelo comando sendo que para cada região é designado um representante. O Comitê 106 
Várzea solicitou a palavra para aproveitar o momento quanto à participação dos 107 

governos nos colegiados, pelo que foi atendido pelos presentes, momento em que, 108 
informou estar ocorrendo ausência dos representantes do Batalhão Ambiental nas 109 
reuniões do colegiado daquele comitê, sendo que as representações podem ser 110 

efetivadas com ofício de representação das instituições para as reuniões visto que, a 111 
vaga é da entidade e não da pessoa, lembrou também que, neste período que 112 
participa do comitê em nenhum momento o governo federal designou representante. 113 

Corroborou com as ponderações o Comitê Santa Maria. Também o representante da 114 
Secretaria de Segurança Pública informou que vai multiplicar a informação aos 115 
demais comandos quanto ao modus operandi (Ofício da Instituição), quanto à 116 

representatividade e aproveitou o momento para aclarar as operações que estão 117 

sendo realizadas em relação aos poços de captação de água subterrânea. Item 5 - 118 
Segurança de Barragens, status apresentado na reunião do CRH/RS; Quanto a 119 
tema em ataque o Comitê Santa Maria informou que esteve presente na 120 

apresentação realizada e que entendeu ter sido bem consistente a explanação 121 
realizada, informou não poder ter havido questionamentos tendo em vista o Diretor 122 

do DRH não estar presente. Tendo em vista um representante de comitês se 123 
manifestar de forma pessoal/profissional e não como deveria ter se portando 124 
(representante de comitê) o Comitê Santa Maria solicitou a palavra para se 125 
pronunciar naquela reunião pelo que, foi cerceado pelo presidente do CRH, entende 126 
que não pode haver esta tipologia de procedimento visto o CRH se tratar de 127 
colegiado Político/Social. Coloca com declaração através desta reunião que, os 128 

representantes dos comitês tem de tomar conhecimento a que representam visto 129 
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que, embora se sabe da dificuldade das pessoas separar o “eu pessoal” do “eu 130 
representativo”, esta bem dispersa a representação, entende caber ao FGCB fazer 131 
capacitação do que é representação e representatividade. Após, o representante do 132 

Comitê Santa Maria explicou os slides da apresentação projetada sobre segurança 133 
de barragem realizada e em relação ao tema em ataque, informou também que, 134 

como órgão fiscalizador, o Estado não tem necessidade de informar quando e onde 135 

haverá vistorias. O Comitê Várzea corrobora com as palavras lembrando que não 136 
estão previstas nas prerrogativas dos comitês a função de acompanhar fiscalização, 137 
e que, mais uma vez reforça-se a necessidade de haver capacitação para que os 138 
membros dos colegiados entendam suas reais funções de representação e 139 

representatividade. Item 6 - PROGESTAO E PROCOMITES - situação e avaliação; 140 
Quanto ao PROGESTÃO, o Comitê Santa Maria informou que solicitou na reunião 141 

realizada que os comitês recebam a dinâmica associada as avaliações para que os 142 
mesmos possam ter conhecimentos, também reiterou no momento da reunião a 143 
extrema necessidade de capacitação dos representantes. Quanto ao 144 

PROCOMITÊS, o representante do Comitê Santa Maria fez relato da reunião de 145 
capacitação da ANA, realizada em 19 de julho de 2019 e após passou a palavra ao 146 

representante do Comitê Várzea para explanar a planilha de metas que foi aprovada 147 

no passado e que faz parte da métrica para avaliação do Estado do Rio Grande do 148 

Sul, junto ao Programa PROCOMITES. Dando sequência o Comitê Várzea abriu a 149 
Planilha relacionada ao programa e passou-se a discorrer item a item das metas 150 

acordadas ocasião em que, executou-se um exercício sobre a mesma. Pode ser 151 
observado que ter-se-á de haver urgente oficina para que os Secretários Executivos 152 
dos comitês possam acompanhar e instruir as fichas de avaliação pois constata-se 153 

que embora sem a acurácia devida em analise preliminar para a avaliação individual 154 
dos comitês relacionadas a planilha, a grande maioria executou o que se propôs 155 
para o ano de 2018, no entanto carente de registros. Lembrando que para o ano de 156 

2019 além das metas de 2018 que tem continuidade, haver-se-á muitas outras e que 157 
embora de forma repetitiva é urgente a capacitação dos secretários dos comitês com 158 

risco de ocorrer perda de recursos para todos os comitês visto a integralidade dos 159 
25 colegiados terem aderidos ao programa. Com relação às ações executadas 160 

relacionadas ao ano de 2018 registram-se os esforços e empenho empreendidos 161 
pelo senhor Gabriel Frota (DRH), visto o baixo tempo hábil que o mesmo teve para 162 
alimentar a base de dados da ANA, lembrando que se tivesse ocorrido em datas 163 

pretéritas maior empenho na capacitação dos Secretários Executivos com relação 164 
ao tema em ataque não teria havido o pandemônio que foi, durante o período de 165 

transferência de informações. O Comitê Santa Maria cita a questão relacionada às 166 
16 horas de capacitação que deve ser concedida aos novos membros de comitê e 167 
que usualmente se tem dificuldade de haver a certificação desta ação sendo que, 168 
mencionou como exemplo um caso daquele colegiado em que um experts em 169 

agroquímicos palestrou sobre o tema no comitê, mas que, não ocorreu registro 170 
individual da capacitação realizada, recomenda que de alguma forma possa ser 171 

avaliado uma maneira de ocorrer esta certificação para que não mais passe 172 
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despercebido esta tipologia de ação. Continuando com as analises das metas 173 
propostas em relação ao PROCOMITÊS abriu-se planilha geral e após a sub-174 
planilha do Comitê Várzea e Comitê Santa Maria para se fazer um exercício 175 

momento em que, se constata que muitas ações presentes na mesma não estavam 176 
previstas para realização no ano de 2018, portanto embora ambos os comitês não 177 

tenha pontuado nos temas em ataque considera-se que estão cumprindo o 178 

cronograma de trabalhos, mais uma vez se sugere a necessidade urgente de 179 
realização de oficina relacionada ao programa, tendo em vista que, para o ano de 180 
2019 as metas são cumulativas e caso não ocorra a devida alimentação de dados 181 
de forma acurada o prejuízo será ainda maior que o ocorrido no ano de 2018, que 182 

inclusive não mais pode haver reversão. Após o exercício realizado verificou-se que 183 
as pontuações dos comitês poder-se-iam serem mais elevadas caso tivesse havido 184 

capacitação sobre o PROCOMITÊS momento em que, se registra o prejuízo de R$ 185 
150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para os comitês do Estado do Rio Grande 186 
do Sul. Diante do exposto os presentes aprovam a declaração de que dever-se-á 187 

ocorrer urgente capacitação relacionada ao tema (PROCOMITÊS) de forma 188 
individualizada com os secretários executivos e de preferência sugerem como 189 

instrutor o senhor Gabriel Frota que foi o responsável pela alimentação do sistema e 190 

que acreditam tenha conhecimento suficiente para aclarar a gama de dúvidas que 191 

envolvem o programa. Item 7 - Cronograma de Reuniões da CTU para 2019; Com 192 
a palavra o Comitê Butuí – Icamaquã (presidente na presente reunião), mencionou 193 

da dificuldade de quórum dos representantes desta Câmara Técnica, momento em 194 
que se definiu que somente haver-se-á definição para a próxima reunião para o ano 195 
de 2019, na qual se definiu a data de 30 de setembro na cidade de Erechim ficando 196 

as demais para serem definidas naquela ocasião. Questionado pela Secretária de 197 
Segurança Pública sobre a participação na próxima reunião, tendo em vista 198 
distância e devido a contenção de despesas a mesma foi informada que em se 199 

tratando do Batalhão Ambiental a representatividade fica mais fácil visto ter a 200 
corporação integrantes naquela localidade, frisa-se, no entanto que deve ficar claro 201 

que o representante fala em nome da instituição e não de si próprio. O Comitê 202 
Várzea citou como exemplo o senhor Luciano Alegre que no colegiado do comitê 203 

representa a Categoria Ensino, Pesquisa e Extensão Rural e na presente reunião 204 
representa o colegiado do Comitê Butuí – Icamaquã, isto é: todas as categorias 205 
daquele comitê estão aqui representadas por ele. Pode ser feita um comparativo que 206 

para as secretarias de estado fica menos complicada a representatividade, visto 207 
haver praticamente um único alinhamento, diferente da representação dos comitês 208 

que são diversas categorias representadas. Item 8 - Assuntos Gerais: Ressalva o 209 
Comitê Santa Maria da extrema necessidade de realização da Eleição da Câmara 210 
Técnica na próxima reunião. Nada mais a tratar o vice-presidente da CTU senhor 211 
Luciano Alegre representando no ato o Comitê Butuí – Icamaquã, encerrou a 212 
presente reunião com duração de 2h16’20” sendo que esta ATA declaratória foi 213 
redigida pelo senhor Ivan Carlos Viana no ato representando o Comitê Várzea. 214 


