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ATA Nº55 - REUNIÃO ORDINÁRIA  
21 de Maio de 2010 

 
 

Local:  Camara de Vereadores de Manoel Viana Horário : 9h30min às 13h  

Diretoria  

Presidente: Ivo Mello (Ass 
Arrozeiros de Alegrete) 

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

Sec.Executiva: Mariza Beck 

Convidado Rejane de Abreu e Silva  -DRH 

 
 

Pauta 

1. Aprovação da Ata da 54ª RO 

2.Revisão do Plano Nacional de Recursos Hídricos - Comissão de Organização do Uruguai 

3.Analise da minuta da resolução CONAMA que declara como de Utilidade Pública e Interesse Social os 

barramentos em cursos d’água para fins de irrigação. 

4. Apresentação para apreciação e discussão da proposta de novo marco regulatório para outorga  de água 

na sub bacia do Arroio Sanchuri 

5.Assuntos Gerais 

 

2 . 0  - Abertura 
 
 O presidente saudou os presentes dando inicio a reunião, agradecendo a acolhida da Câmara de 

Vereadores de Manoel Viana, elogiando as novas instalações do Legislativo Municipal.Passou a aprovação 

da Ata n 54, referendada por unanimidade pela plenária. 

 

 

 

 



 
Governo do Estado do Rio Grande do Sul 

Secretaria Estadual do Meio Ambiente 
                                                     Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do  Rio Ibicuí   

 

 

 

 
 
 
 

Representantes Presentes Usuário Titulares 
Gilmar Bonorino – Prefeitura Itaqui 
Renan Picolli Machado – Prefeitura Municipal de Manoel Viana  
Maximiliano Alves de Moraes – CORSAN 
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 
Usuários Suplentes 
Francisco Carlos Gindri Salbego – Cooperativa Agro-industrial de Alegrete 
Nilson Manoel Riesinger de Faria Corrêa – Sindicato Rural de Uruguaiana 
Eduardo Bopp Ferreira– Cooperativa Agrícola Pastoril 
Decio Dettoni – Cooperativa Mista São Marcos 
Gilberto Nunes – Ass. Pescadores de Manoel Viana 
População Titulares 
Marina Porto  – Câmara de Manoel Viana 
Luis Gilberto Risso – Câmara  de Uruguaiana 
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 
Marcus Quero – Unipampa 
Albino Lampert – Uri – Santiag0 
 

 Grupo III e IV 
Alessandro Campos da Cruz – Sec  Estadual de Agricultura 
Ten. Cmt Moisés Gomes Goulart – Batalhão Polícia Ambiental 
Rejane de Abreu e Silva – Departamento de Recursos Hídricos 
Marco Antônio Tirelli - FEPAM 

Outras Presenças Ciro Rodrigues de Brum– URI – Santiago 
Odair Rodrigues _ Agroplan 
Álvaro Krebs Conceição – Emater Manoel Viana 
Leandro Vezzoi –Emater Manoel Viana 
Jose Ovídio da Costa Filho – Vetagro  Uruguaiana 
Luis Alberto Pirotti -  OAB Uruguaiana 
Luiz C. Beheregaray - ACIU 
Clovis Augusto Rosa da Costa – Brigada Militar Polícia Ambiental 
Silvio Rossi – Fepam – Alegrete 
Alessandra Souza _Fepam Alegrete 
Tatiana Cezimbra da Costa – Corsan 
Carlos Simonetti – produtor  Uruguaiana 
Emerson Costa – Produtor Uruguaiana 
Cláudio Bofill – Produtor Uruguaiana 
Nelson Altermann Filho – Produtor Uruguaiana 
Tânia Maisa Burdolin – Fepam Alegrete 
Sandra Machado – Ass. Arrozeiros Uruguaiana 
Carlos ???- Produtor Uruguaiana 
Floriano F. Correa – Produtor Uruguaiana 
Cleber Michels Soares – produtor Uruguaiana 
Luis Guilherme Sanches dos Santos – Sec. Agricultura de Itaqui 
Gilberto Pugliero _ vereadorManoel Viana 
Felipe Blasco -  DRH/SEMA 
 

Ausências Justificadas Marcos Bonamigo – Geração de Energia 
Adriana  Vargas – Fundação Maronna 
Luis Ernesto Elesbão - UFSM 
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2. 0  - Desenvolvimento e Deliberações da Reunião 
 

2.02 – Revisão do Plano Nacional de Recurso Hídricos   - O presidente contextualizou o processo 
em andamento de revisão do Plano Nacional de Recurso Hídricos e solicitou que os representantes 
do Comitê consultassem as suas bases  e trabalhassem na prospecção de desenvolvimento de cada 
setor para horizontes de cinco e dez anos. Ciro Brum, da URI de Santiago, disse que a preocupação 
maior deve ser quanto a correta utilização e  a qualidade de água. Acredita que a população urbana 
é a que não consegue cuidar adequadamente da água que utiliza .Roberto Basso, Arrozeiros de 
Uruguaiana, falou da extensão do Comitê Ibicui e  da baixa densidade populacional. Disse que como 
temos  água em quantidade, a disponibilidade hídrica per capita é favorável, não sendo, portanto, 
prioridade para ser apontada no PNRH. Decio Dettoni, da Cooperativa São Marcos, lembrou que o 
grande limitante para qualquer atividade com elevado nível tecnológico é a água. Disse que investir 
na reservação da água deveria ser prioridade. 
O presidente Ivo Mello, sugeriu que na próxima reunião, que será realizada em Itaqui, já se tenha 
feito as consultas às bases e que haja uma proposição de encaminhamento que será levada na 
oficina regional do PNRH. Ivo lembrou que o Plano de Bacia do Rio Ibicui esta em vias de  iniciar 
seus trabalhos, haja vista que a consultoria  já está escolhida, apenas aguardando o trâmite dos 
prazos legais. A vereadora Marina Porto, de Manoel Viana,perguntou se há alguma prioridade para 
o saneamento de cidade instaladas às margens dos rios. Após algumas discussões e,tendo em vista 
que os municípios da bacia do Ibicui estão em processo de renovação  ou contratação das 
concessões dos serviços de saneamento , a secretaria executiva, Mariza Beck , sugeriu a realização 
de um encontro entre os gestores públicos, as empresas de saneamento e outros que possam vir a 
contribuir na construção de um projeto publico  que realmente contemple e fiquem atendidas as 
necessidades básicas das populações. A proposta foi aprovada. O professor Marcus Querol, da 
Unipampa, falou sobre  um projeto de monitoramento pretenso pela universidade que visa medir o 
impacto dos múltiplos usos da águas na bacia do Ibicui. Acredita que este projeto pode contribuir 
para o plano de bacia e solicitou a possibilidade do Comitê Ibicui ser o órgão apoiador junto ao 
CNPQ, financiador do projeto. Ivo  pediu  que o Comitê recebesse o resumo executivo do projeto , 
colocando o apoio  em votação pela plenária, que aprovou sem restrições. 
 
2.03 –- Apreciação da minuta da Resolução Conama -   a minuta da resolução Conama que  declara 
como de Utilidade Pública e Interesse Social os barramentos em cursos d’água para fins de 
irrigação, possibilitando a intervenção ou supressão de vegetação em Área de Preservação 
Permanente – APP, foi discutida na reunião, solicitando o presidente Ivo Mello que na próxima 
reunião, aqueles que tiverem alguma sugestão para aprimoramento se manifestassem. 
 
2.04 – Novo marco regulatório para outorga  de água na sub bacia do Arroio Sanchuri, com a 
presença da diretora da divisão de outorga do DRH, Rejane Abreu e Silva,  foi colocada em 
apreciação uma nova sugestão do DRH para marco regulatório. Após varias discussões, sugestões e 
argumentações, foi aprovado o documento que vai anexado a esta ata. Foram designados como 
coordenadores dos usuários: Claudio Bofill, pelos usuários da Cooperativa São Marcos e Nelson 
Alterman Filho, representando os demais usuários. Os usuários vão contratar uma consultoria para 
execução do trabalho técnico . Todos os usuários, bem representados acordaram o cronograma e 
suas regras para estabelecer o marco regulatório necessário para a adequada gestão das águas da 
sub-bacia. O Sr. Decio Dettoni, da Cooperativa São Marcos solicitou à FEPAM, através do Comite 
Ibicui, a agilização da Licença Previa para o canal que bombeará água do Rio Uruguai para a 
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barragem do Sanchuri. A plenária entendeu que, apesar de não termos as outorgas reestudadas e 
re-emitidas ainda, o processo de licenciamento do canal que vai possibilitar bombeamento de água 
suplementar para os usuários da sub-bacia, independe das negociações que ficaram acordadas 
nesta reunião do Comitê. Marco Antonio Tirelli, da FEPAM firmou compromisso de realizar a 
vistoria da obra e se for aprovada, emitir a licença que estava esperando a deliberação sobre o 
conflito de água entre os irrigantes da sub bacia.  O presidente Ivo Mello salientou que esta decisão 
é  uma das primeiras conseqüências benéficas à comunidade da bacia hidrográfica resultante das discussões. 
 
3.0 Assuntos Gerais 
Recebida a manifestação de interesse  e aprovado pela plenária o preenchimento da vaga titular na 
categoria de Associações Profissionais no Comitê Ibicui, da Associação dos Engenheiros da 
Companhia de Saneamento, tendo como representante,Maximiliano Moraes. Recebida do CREA 
Santiago consulta sobre a definição por parte do Comitê do volume de vazão insignificante para 
possibilitar a isenção de outorga de poços, com a finalidade do licenciamento dos postos de 
lavagens de veículos. Respondida pela diretora de outorga do DRH que este usos permitidos ainda 
assim requerem outorga, e citando varias legislações, ficou determinado que a secretaria executiva 
do Comitê encaminhará a consulta ao DRH que deverá responder  por escrito . Informado que no 
dia 17 de junho, por solicitação do promotor Claudio Ari Mello, devera acontecer uma reunião 
extraordinária conjunta  entre o Comitê  Quarai e o Ibicui, em Uruguaiana.  
Não havendo nenhum outro assunto a ser tratado, o Presidente encerrou a presente reunião. 
 

Manoel Viana, 21 de Maio  de 2010 
ASSINATURAS 
   

SECRETÁRIO  PRESIDENTE 
   
 

 


