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ATA Nº54 - REUNIÃO ORDINÁRIA  
09 de Março de 2010 

 
 

Local:  Casarão – Parque Dr. Lauro Dornelles Alegrete Horário : 14h 30min– 18h  

Diretoria  

Presidente: Ivo Mello (Ass 
Arrozeiros de Alegrete) 

Vice-Presidente: Roberto Basso 
( Ass Arrozeiros de Uruguaiana) 

Sec.Executiva: Mariza Beck 

Convidado Dep Berfran Rosado – Secretário de Estado do Meio Ambiente 

 
 

Pauta 

1.Apresentação da plenária 

2. Aprovação da Ata da 53ª RO 

3. Secretário de Estado do Meio Ambiente- Antônio Berfran Rosado - Projetos Sócio-Ambientais, acesso e a 

forma de aplicação dos recursos financeiros a serem disponibilizados pelo Tesouro do Estado e pelo Fundo 

de Investimento em Recursos Hídricos do Rio Grandes do Sul - FRH/RS. 

4. Parecer da Sec Executiva do CRH sobre a alteração da composição do Comitê Ibicui aprovada pela 

plenária na 52ª reunião ordinária – Secretario Executivo CRH e Diretor do DRH/SEMA – Paulo Renato Paim 

5.Assuntos Gerais 

 

2 . 0  - Abertura 
 
 O presidente saudou os presentes dando inicio a reunião, enquanto aguardava a chegada do 

Secretário do Meio Ambiente, Berfran Rosado. Registrou a presença de dois presidente d Comitês de 

Bacias  da Região do Uruguai, Sr. Ivo Wagner, do Comitê Quarai e do Sr Carlos Bublitz, do Comitê Butuí- I 

Camaquã. Solicitou a apresentação individual da plenária e, em seguida a inversão da pauta. Na seqüência, 

colocou em apreciação a Ata nº53, que foi questionada pelo representante da CORSAN, Maximiliano 

Moraes, quanto a recomposição do Comitê que tirou uma vaga de suplência da concessionária, sem que a 

mesma estivesse presente na reunião. O presidente Ivo, imediatamente  passou a palavra ao secretário 

executivo do CRH, Paulo Renato Paim para que a secretaria do CRH conduzisse a solução do impasse. 
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Representantes Presentes Usuário Titulares 
Gilmar Bonorino – Prefeitura Itaqui 
Alan Flores da Mota R – Prefeitura Municipal de Manoel Viana  
Maximiliano Alves de Moraes – CORSAN 
Ariosto de Macedo Pons Neto – Cooperativa Agrícola Uruguaiana Ltda 
Carlos Frizzo – Sindicato Rural de São Vicente do Sul 
Julio Medeiros – AGEFLOR 
Ivo Mello - Ass. Arrozeiros de Alegrete 
Ângelo Egídio Ciliato Scelzo – Ass. Rural de Uruguaiana 
Roberto J.Basso  - Ass.Arrozeiros de Uruguaiana 
Miguel Oscar Souza R – Sindicato Rural de Alegrete  
Antônio Carlos B. Pinto R – Sindicato Rural Itaqui e Maçambará 
Usuários Suplentes 
Nilton Delgado – Prefeitura de Alegrete 
Francisco Carlos Gindri Salbego – Cooperativa Agro-industrial de Alegrete 
Nilson Manoel Riesinger de Faria Corrêa – Sindicato Rural de Uruguaiana 
Eduardo Bopp – Cooperativa Agrícola Pastoril 
Caio Nemitz R – Sindicato Rural de Manoel Viana 
João Raul Borges Neto – Ass. Arrozeiros Itaqui e Maçambará 
Edson Luiz Rosso – Tractebel Energia 
Gilberto Nunes – Ass. Pescadores de Manoel Viana 
População Titulares 
Giovani Pugliero R – Câmara de Manoel Viana 
Luis Gilberto Risso – Câmara  de Uruguaiana 
Italo Giorgi – Rotary Club de Uruguaiana 
Elena Brandolt – Ass. Desenvolvimento Econômico e Social do Mariano Pinto 
Luiz Ernesto Grilo Elesbão – UFSM (Santa Maria) 
Rossana Lima Machado R – URCAMP-Alegrete 
Celso Silva Gonçalves – CEFET (São Vicente do Sul) 
Adriana Vargas R – Fundação Maronna 
Antônio N. Gomes – Fundação Rio Ibirapuitã 
Rogério dos Santos Coutinho – Ass. dos Engenheiros Agrônomos de Uruguaiana 
João Eduardo Mayer Lara – Sociedade dos Engenheiros e Arquitetos e Geólogos de Santiago 
População Suplentes 
Norberto Bolzan R – EAFA 
Valdir Bittencourt Paz – Ass. Profissional Sul Brasileira de Geologos 

 Grupo III e IV 
Martinho Toniolo – Secretaria Estadual do Meio Ambiente 
Ten. Cmt Moisés Gomes Goulart – Batalhão Polícia Ambiental 
Paulo Paim – Departamento de Recursos Hídricos 
Marco Antônio Tirelli - FEPAM 

Outras Presenças Julio Cezar Luizelli – SEAGROS – Santiago 
Nelson Narvaes – Comitê Quaraí 
Ramiro Toledo – Vetagro  Uruguaiana 
Luis Alberto Pirotti -  OAB Uruguaiana 
Marcio Augusto – Brigada Militar Polícia Ambiental 
Osivan P. Pilecco – Vetagro 
Tatiana Cezimbra da Costa – Corsan 
Vinicius Loureiro – Em Questão 
Ivo Wagner – Comitê Bacia do Qauraí 
Silvia Wagner – Sindicato Quaraí 
Alair Almeida – Correio do Povo 
Berfran Rosado – SEMA-RS 
Calgaro – SEMA/Itaqui 
Gilberto Gibicoski - Agriculltor 
Silvio Rossi 
Vitor Cainelli 

Ausências Justificadas  
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2. 0  - Desenvolvimento e Deliberações da Reunião 
 

2.01 – Parecer da sec. do CRH sobre a recomposição do Comitê Ibicui   - Paulo Paim disse que a 
Resolução CRH nº28/06 renovou as regras do processo eleitoral dos Comitês de Bacias por 
necessidade de adequação à dinâmica dos comitês. A medida que este ente ( Comitês) vai 
amadurecendo, as regras devem ir se ajustando às novas realidades. Colocou que nesta reunião 
não estaríamos discutindo a parte legal da questão aberta pela CORSAN, que ao concorrer na 
reunião de eleição, em dezembro de 2009, conquistou uma vaga titular e outra de suplência, em 
categorias diferentes mas sim,  validando o mérito de dar espaço para que outras entidades 
participem do processo, tornando a composição de usuários e população do Comitê a mais 
representativa possível. Ressaltou que o preenchimento de vagas não preenchidas podem ser feitas 
a qualquer momento, mediante a apresentação de um oficio, manifestando o interesse nesta 
ocupação, obviamente com a posterior aprovação da plenária. Depois de explicações sobre o 
ocorrido a alguns membros não presentes na reunião de São Vicente do Sul, Paim pediu que o 
representante da CORSAN se pronunciasse, sobre permitir ou não que outra entidade ocupasse a 
vaga de suplência da CORSAN .  Maximiliano Moraes confirmou a recomposição aprovada na 53ª 
Reunião Ordinária e o interesse em preencher vaga na categoria de Associações Profissionais, 
enviando ofício posteriormente. Neste momento, o presidente Ivo Mello anunciou oficialmente a 
chancela da 53ª reunião do Comitê Ibicuí pela CORSAN , mantendo-se o aprovado em plenária em 
São Vicente do Sul. 
 
2.02 –- Participação do Secretário do Meio Ambiente -   O secretario Berfran Rosado abriu a sua 
participação  dizendo que os comitês de bacias contribuem para o avanço  e as conquistas dos 
recurso hídricos do RS. Por decisão da Governadora Yeda Crusius, desde 1º de Janeiro, a secretaria 
passa a proteger e regrar os usos do Fundo de Recursos Hídricos, já que  a quantidade de recursos 
que foi desviado para outras finalidades criou um passivo considerável, recuperado agora com a 
destinação  de 25 milhões para as secretarias do Meio ambiente, Irrigação e Habitação. Falou do 
edital para a licitação da consultoria que vai trabalhar no Plano da Bacia do rio Ibicui, publicado  no 
dia 02 de Março de 2010. O secretário do Meio Ambiente, Berfran Rosado, também anunciou 
investimentos na Reserva Biológica de Ibirapuitã de R$ 1,085 milhão, a serem aplicados em 
sinalização (R$ 255.668,00); em plano de manejo (R$ 230 mil); em infraestrutura (R$ 270 mil); em 
aquisição de materiais (R$ 330 mil). Segundo o secretário, o projeto para a sede administrativa já 
está pronto, sendo que a execução da primeira fase das obras contemplará o alojamento dos 
pesquisadores e dos guarda-parques. Nas aquisições, encontra-se em processo de licitação a 
compra de uma camionete, de um veículo e de uma moto. Na última sexta-feira foram entregues o 
cercamento e o pórtico da reserva. Para o secretário, as unidades de conservação são espaços para 
a proteção da biodiversidade, para a realização de pesquisas, para a prática da educação ambiental 
e para o turismo ecológico. Em 2009, o governo do Estado investiu R$ 16 milhões nas 23 unidades 
de conservação estaduais, o mesmo valor que foi investido ao longo dos últimos dez anos. O 
secretário também explanou sobre o projeto RS Biodiversidade – Proteção ao Pampa – que prevê o 
investimento de R$ 20 milhões para preservar o Bioma Pampa. O convênio com o Banco Mundial e 
o governo do Estado será assinado nesta sexta-feira (12). O projeto prevê a identificação de 16 
Unidades demonstrativas no Bioma Pampa, que servirão como exemplo das boas práticas de 
manejo, atendendo ao regramento ambiental e alcançando bons índices de produtividade. A 
secretaria executiva do Comitê Ibicui, Mariza Beck, sugeriu a sinalização das bacias hidrográficas 
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com identificação dos corpos d’água, projeto que agradou ao secretário, incentivando este que o 
Comitê encaminhasse uma proposta de projeto piloto. 
 
2.03 – Representante da Associação dos Pescadores de Manoel Viana, Gilberto Arend, solicitou a 
secretário a liberação da pesca do dourado já que, segundo ele, ha excesso desta espécie no Rio 
Ibicui. O secretário informou que as restrições são da Fundação Zoobotânica que inclui o dourado 
no seu Livro vermelho. E que embora seja uma decisão da alçada do Estado, não houve conclusão 
política em um pedido anteriormente feito para a liberação, pois este foi derrubado tecnicamente. 
Foi informado que a UNIJUI esta fazendo um estudo para que se possa justificar a alteração da 
restrição de pesca do dourado. 
 
2.04 – Sobre o Acordo do PERAI – O secretário estadual do Meio Ambiente, deputado Berfran 
Rosado, informou que a Secretaria Estadual do Meio Ambiente (Sema) apresentou uma minuta de 
um decreto que instituirá o Programa Estadual de Regularização de APP`s e de Reserva Legal – 
Ambiente Legal. O documento estabelece cronograma para a recuperação das áreas de 
preservação permanente (prazo de 15 anos) com o desenvolvimento social e econômico das 
populações rurais. Ele ressaltou, no entanto, que antes de ser anunciado pela governadora Yeda 
Crusius, o decreto está sendo apreciado pela Fetag, Famurs, Farsul, entre outras entidades. De 
acordo com o Secretário Berfran, quando ele assumiu a pasta, a orientação da governadora foi a de 
que os produtores rurais não fossem ameaçados ou prejudicados pelos regramentos impostos por 
força de leis ambientais sem, contudo, descuidar do ambiente. E esse tem sido o esforço do 
secretário tanto na Sema como nas reuniões das quais tem participado na Abema (Associação 
Brasileira de Entidades Estaduais de Meio Ambiente) ao discutir alternativas para os agricultores, já 
que a preservação ambiental deve ser feita de maneira a garantir a geração de emprego e renda. “É 
preciso conciliar a legislação ambiental, que é recente, com as práticas antigas que vinham sendo 
adotadas”, informou. Ele defendeu que as áreas de preservação permanente sejam consideradas 
dentro da reserva legal. “No nosso ponto de vista, é possível o manejo na reserva legal. E é preciso 
reconhecer a ocupação das áreas de preservação permanente”, frisou o secretário. Informou, 
ainda, que o setor orizícola deve solicitar até o próximo 31 de março o pedido de prorrogação de 
suas licenças de operação. A medida dará proteção e segurança ao setor. O secretário também 
falou sobre o protocolo de intenções que será firmado entre Sema e a Federarroz, o qual 
estabelecerá rito especial para a outorga da água para o setor, o que trará agilidade e benefícios 
aos produtores. 
 
2.05 -  o presidente Ivo Mello, aproveitando a presença do secretario Berfran, solicitou 
encaminhamento para alteração da classificação da lavoura de arroz de “altamente poluidora” para 
outra condizente com o nível tecnológico atual das lavouras e as exigências ambientais para o 
licenciamento de operação que são necessárias para sua implantação. O secretario acatou a 
solicitação, orientando para o encaminhamento de um pedido de revisão de índices ,que devem 
passar para apreciação e sustentação  em Câmara Técnica do CONSEMA. Foi sugerido que o IRGA 
assuma a responsabilidade do encaminhamento do processo. 
 
3.0 Assuntos Gerais 
Na pauta da reunião passada, não cumprida por falta de tempo, retomamos a renovação da 
composição da CPA e das Comissoes de Trabalho, ficando assim constituídas: 
Comissão Permanente de Assessoramento, assim constituída: Grupo I – Angelo Scelzo( Sind.Rural 
de Uruguaiana) e Julio Medeiros(Ageflor); Grupo II – João Eduardo Lara ( SEAGROS – Santiago)) e 
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Ernani Rossi (Fundação Maronna); Grupo III e IV – Alessandro Cruz ( Sec. Estadual Agricultura) e 
Marco Antonio Tirelli ( Fepam). Comissões Consultivas (recebe e aprecia demandas das CTs 
Consema, Conama e CRH onde os comitês têm assento): 1. Biodiversidade e Política Florestal – Luiz 
Ernesto Elesbão (UFSM), Julio Medeiros (Ageflor) e Martinho Toniolo (SEMA); 2.Agropecuária e 
Agroindústria – Rogério Coutinho ( Ass. Eng Agrônomos Uruguaiana) e Jose Eurico Trindade da 
Costa( CAAL); Valdir Paz ( Ass. Geologos RS) 3. Controle e Qualidade Ambiental – Miguel Oscar 
Souza ( Sindicato Rural de Alegrete) e Celso Gonçalves (IFF -SVS);4. Assuntos Jurídicos e 
Institucionais – Luis Alberto Pirotti  (OAB – Uruguaiana); Fabiane Segabinazzi (URCAMP- Alegrete); 
5. Resíduos Sólidos – Nilton Delgado ( prefeitura Alegrete) e Luis Gilberto Risso ( Câmara 
Vereadores Uruguaiana). Comissões de Trabalho: 1. Educação Ambiental - Elena Brandolt ( Ass.dos 
Moradores do Mariano Pinto), Maria Isabel Pradel (FUNRIO); Rossana Machado (Urcamp- Alegrete) 
2. Pesca – Luiz Ernesto Elesbão (UFSM) e .  
Não havendo nenhum outro assunto a ser tratado, o Presidente encerrou a presente reunião. 
 

Alegrete, 09 de Março  de 2010 
ASSINATURAS 
   

SECRETÁRIO  PRESIDENTE 
   
 

 


