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ATA Nº58 - REUNIÃO ORDINÁRIA  

05 de Novembro  2010 
 

Local:  Câmara 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  

Pauta 

1. Abertura 

2. Apresentação da plenária 

3. Informações e Correspondências 

4. Prestação parcial de Contas 

5. Participação do Comitê Ibicui no ENCOB - Fortaleza 

6. Processo de Planejamento da Bacia do Ibicui e Seminário do Plano de Bacia/Festival das Águas 

7. Assuntos Gerais 

 

Abertura, 2 e 3 
 O presidente saudou os presentes dando inicio a reunião, agradecendo ao presidente da CV de 
Manoel Viana o ceder do espaço para a realização da  reunião. Em seguida procedeu-se a apresentação da 
plenária e a aprovação da Ata da 57 Reunião Ordinária, ratificada pelos presentes 
 

4, 5 – Foi demonstrado a plenária o resumo da utilização dos recursos do Comitê ate esta data e proposta 
para uso do saldo, haja vista que a prestação de contas ao estado deverá ser feita ate o final do ano. O 
presidente Ivo Mello, justificou maiores gastos em despesas de viagens  devidas ao inicio do processo de 
planejamento da bacia do Ibicuí que demandou maior numero de reuniões e participações da diretoria em 
eventos para divulgação do trabalho. Solicitou aprovação da plenária para a participação da diretoria e de 
um membro da sociedade civil no XII Encontro Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas que se 
realizará de 22 a 16 de novembro, em Fortaleza, no Ceará. A plenária aprovou  sem ressalvas. Solicitou 
também autorização de uso do recurso para a organização da Semana das Águas do Ibicuí que se realizará 
de 13 a 19 de dezembro, em Manoel Viana onde deverão acontecer reuniões setoriais com a Consultoria e 
eventos esportivos e de lazer no Rio Ibicuí, comemorativos aos 10 anos de instalação do Comitê Ibicuí. A 
plenária aprovou, com restrições. 
 
A secretaria executiva explicou a programação do Semana das Águas do Ibicuí, recebendo então diversas 
contribuições dos presentes: Luis Carlos Nemitz  ofereceu a Associação dos amigos do Rio Ibicui para  
auxiliar na organização , em especial a IV Regata Ecológica do Rio Ibicui – projeto Rio Limpo , Rio Vivo; 
Gilberto Arende , presidente da Associação dos pescadores de Manoel Viana também colocou a entidade  
a disposição. O vice prefeito de Manoel Viana, sugeriu a realização de uma cavalgada nesta data e o 
vereador Giovani Pugliero  uma caminhada ecológica com os alunos das escolas de Manoel Viana. 
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6.  A plenária do Comitê Ibicui definiu, partir das sugestões da Consultoria Profill, os pontos de coleta para 
analise de qualidade da água para fins de diagnostico da primeira fase do Processo de Planejamento da 
Bacia Hidrográfica do Rio Ibicui.Entre as definições,  foi mantido  o ponto de Uruguaiana (10), mas com 
amostra retirada do arroio do Salso e não do Imbaa, previsto originalmente. Já o ponto de Alegrete (07), na 
foz do Ibicui, foi deslocado para jusante da cidade, com vistas a aferir as condições  da água apos o 
lançamento dos esgotos urbano. Serão analisados, atendendo a Resolução CONAMA 357, a temperatura 
da água, turbidez, PH,Condutividade elétrica, Oxigênio Dissolvido,DQO, DBO5,Cloretos, Fosfatos Orto, 
Nitrato, Sulfato, Nitrito, Nitrogênio Total, Ferro total, Alumínio, Zinco, Cobre, Manganês, Coliformes 
Termotolerantes ( Totais e Fecais) e Princípios Ativos ( Agrotóxicos).Para compor a Fase A do Processo de 
Planejamento as variáveis primarias consideradas são: Altimetria (cartografia oficial), rede hidrográfica, 
rede viária, limites municipais, Unidades Administrativas Regionais (COREDEs), uso e cobertura do solo , 
Unidades de Conservação, geologia, hidrogeologia, dados demográficos (populações municipais urbanas e 
rurais, densidades populacionais), dados da produção agrícola (principais culturas, áreas cultivadas e 
produção agrícola), PIBs e VABs setoriais municipais, rebanhos municipais, por tipologia, dados relativos ao 
saneamento básico (abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem urbana), informações 
hidrológicas (pluviometria, fluviometria e evaporimetria), cadastro de usuários de água / relação de 
outorgas (captação e lançamento). As variáveis derivadas são:  remanescentes de mata ciliar, identificação 
de áreas agricultadas (com ênfase para áreas irrigadas), adequação do uso do solo, unidades da paisagem, 
reservação de água (açudes e reservatórios), disponibilidades hídricas superficiais e subterrâneas, 
demandas e consumos de água, lançamentos de efluentes e resíduos sólidos, uso de agrotóxicos nos 
principais cultivos, unidades de planejamento e gestão de recursos hídricos, segmentação da rede hídrica, 
informações relativas à qualidade das águas, áreas vulneráveis e de risco de contaminação dos aqüíferos, 
áreas vulneráveis à arenização , áreas vulneráveis à cheias e inundações, matriz institucional e 
administrativa.Durante as discussões , membros da plenária sugeriram  que o levantamento  dos espelhos 
d'água, que estava restrito a faixa acima dos 5 ha fosse ampliado para a partir de 1 ha , haja vista que o 
grande numero destes reservatórios deve influenciar no balanço hídrico das sub bacias. 
 
7. Assuntos Gerais  

Manoel Viana, 05 de Novembro  de 2010 
ASSINATURAS 
   

SECRETÁRIO  PRESIDENTE 
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Representantes Presentes Usuário Titulares 
Gilmar Bonorino – Prefeitura Itaqui 
Rena Machado  – Prefeitura de Manoel Viana 
Tatiana Costa- CORSAN 
Sergio Lavratti – Prefeitura de Dilermando de Aguiar 
Carlos Frizzo – Sindicato Rural de São Vicente do Sul 
Ivo Mello - Ass. Arrozeiros de Alegrete 
Roberto J.Basso  - Ass.Arrozeiros de Uruguaiana 
Miguel Oscar Leite – Sindicato Rural de ALegrete 
Usuários Suplentes 
Francisco Salbego - CAAL 
Decio Detoni – Coop Mista São Marcos 
Edson Rosso – Tractebel Energia 
Gilberto Nunes – Ass. Pescadores de Manoel Viana 
População Titulares 
Giovani Pugliero – Camara Manoel Viana 
Eber Escobar Almeida – Câmara de Vereadores de Itaqui 
Luis Gilberto Risso – Câmara  de Uruguaiana 
Italo Giorgi – Rotary Clube Uruguaiana 
Lauren da Silva – IFF São Vicente do Sul 
Ademar Pilecco – Ass. Engenheiros Agrônomos de Alegrete 
Rogério dos Santos Coutinho – Ass. dos Engenheiros Agrônomos de Uruguaiana 
João Eduardo Lara - SEAGROS 
 
População Suplentes 
Norberto Bolzani – IFF Alegrete 
 

 Grupo III e IV 
Alessandro Campos da Cruz – Sec  Estadual de Agricultura 
Martinho Toniolo – Sec. Estadual do meio Ambiente 
Marco Antonio Tirelli – FEPAM 
Moises Gomes Goulart  - Batalhão da Policia ambiental 
 

Outras Presenças Henrique Kotzlan – Profill Consultoria 
Sidnei Agra – Profill Consultoria 
 

Ausências Justificadas Luis Ernesto Elesbao – UFSM 
Marcus Querol – Unioampa 
Julieta Lopes – Ass. Amigos do Rio Jaguari 


