ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
CÂMARA TÉCNICA DO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM RECURSOS HÍDRICOS –
CTFRH
ATA DA 12ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
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Ao décimo primeiro dia do mês de dezembro de dois mil e dezoito, na sede da
SEMA, Av. Borges de Medeiros, nº 261, 15º Andar, Auditório, Centro Histórico,
Porto Alegre – RS, ocorreu a décima segunda reunião extraordinária da Câmara
Técnica do Fundo de Investimento em Recursos Hídricos. Membros Presentes:
Patrícia Moreira Cardoso – FRH/SEMA; Claudir Alves – Comitê Passo Fundo;
Sérgio Cardoso – Comitê Gravataí; Adelaide Juvena Ramos – Comitê TaquariAntas; Mario Damé – Comitê Baixo Jacuí; Eldo Costa – Comitê Santa Maria;
Renato Zenker – Comitê Camaquã; André Oliveira – Comitê Mirim S. Gonçalo;
André Borba Affonso – SDR; Ricardo Núncio – SDR; Júlio Cesar Porciúncula –
SEAPI. Demais Presentes: Verônica Della Mea – Comitê Baixo Jacuí; Marcelo
Nunes Rocha – CABM; Anelise Hagemann – SDR. A Presidente Patrícia Moreira
dá início á reunião saudando a todos e faz breve comunicação sobre a redução dos
ingressos no FRH. Após, a Presidente entra na ordem do dia. Item 1. Apreciação
da Ata da 45ª Reunião Ordinária da CTFRH: Os membros presentes dispensam a
leitura da ata e a Presidente coloca a mesma em regime de votação. Aprovado
por unanimidade. Item 2. Alteração do Orçamento FRH 2019: A Presidente
Patrícia Moreira coloca que houve uma demanda da FEPAM e apresenta os
projetos demandados. Após apresentadas as demandas e breves esclarecimentos,
Sérgio Cardoso propõe, como encaminhamento, que se aprove a proposta de
alteração com o condicionante de que após a definição da nova composição da
SEMA, a CTFRH convide o novo Secretário de Meio Ambiente para uma reunião
para explanação de que não será mais aprovado alterações e realocação de
recursos para novos projetos por conta da má administração de contratos. Patrícia
Moreira ainda propõe que se insira também um condicionante expressando que,
havendo o esgotamento de recursos do Banco Mundial, se utilize,
preferencialmente, os recursos do Progestão, sendo o FRH utilizado apenas em
ultimo caso. Não havendo mais demandas de esclarecimentos, a Presidente coloca
a proposta de alteração, inserindo os condicionantes citados pela CTFRH, em
regime de votação. Aprovado por unanimidade. Item 3. Minuta de Subsídios do
Programa de Regularização de Poços: Patrícia Moreira coloca que
recentemente foi lançado o Programa de Regularização de Poços e que a CTFRH
precisa definir critérios para concessão dos subsídios. Sérgio Cardoso propõe que
a minuta seja encaminhada para debate na CTAS, para uma primeira construção e,
após, volte a ser debatido pela CTFRH. Após debates e esclarecimentos, a
Presidente coloca a proposta de retornar a matéria ao CRH para encaminhamento
à CTAS em regime de votação. Aprovado por unanimidade. Item 4. Andamento
Parcerias: Patrícia Cardoso relata que referente ao apoio para custeio das
atividades de representação está sendo estruturada junto à CAGE a
regulamentação via Ordem de Serviço para segurança institucional dos
representantes e da administração pública, pois se trata de um instrumento novo.
Sobre os editais de chamamento público, cita que as minutas serão encaminhadas
em Janeiro enquanto editais com aval da CAGE sem a necessidade de SRO, com
o condicionante de que haverá inclusão do recurso a posterior da cota do FRH
2019. Caso se faça necessário, será utilizado para encaminhamento processual, o
recurso do PROGESTÃO via reordenamento orçamentário. Item 5. Andamento
PROGESTÃO e PROCOMITÊS: Patrícia Cardoso informa que foi encaminhado,
no último dia 11/12/2018, as três vias do contrato do PROGESTÃO, do segundo
ciclo, para assinatura final da ANA. Após, será encaminhado o primeiro repasse
dos recursos. Sobre o PROCOMITÊS, informa que ainda está se aguardando
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finalização do trâmite no sistema de Finanças Públicas. Item 6. Prestação de
Contas SDR: André Borba faz breve apresentação da prestação de contas da
Secretaria e os principais resultados dos projetos que utilizam recursos do FRH.
Mario Damé coloca que a SDR deve passar a ter atenção aos Municípios que já
recebem recursos da compensação financeira, vedando a implantação de projetos
com recursos do FRH nestes Municípios, visando não sobrepor recursos no mesmo
local. André Borba cita que a SDR passou a ter acesso a quais Municípios
recebem recursos da compensação financeira a partir de 2018 e coloca que já está
sendo implantada esta filtragem. Após breves esclarecimentos e considerações,
encerrou-se este item de pauta sem deliberação. Item 7. Assuntos Gerais: Júlio
Porciúncula, representante da SEAPI, agradece o apoio institucional da CTFRH
na habilitação, via e-mail, do remanejo dos valores da Barragem do Arroio
Taquarembó para as obras da Barragem do Arroio Jaguari, em função do
adiantado da obra e da necessidade de realocação de recursos para sua
continuidade. Após breves esclarecimentos, com nada mais havendo a tratar, a
Presidente deu a reunião por encerrada.

