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ATA Nº61 - REUNIÃO ORDINÁRIA  

10 de Maio de 2011 
 

Local:  Câmara de Vereadores de Manoel Viana Horário : 9h às 13h  

Diretoria  

Presidente: Ivo Mello (Ass 
Arrozeiros de Alegrete) 

Vice-Presidente:  
 

Sec.Executiva: Mariza Beck 

Convidado  

 

PAUTA 

9h . Abertura 

2. Apresentação da plenária 

3. Informações e Correspondências 

Ordem do Dia  -  

9h30min - Enquadramento - Fase B  do processo de planejamento da Bacia Hidrográfica do Rio Ibicui- 

Detalhamento da dinâmica do processo e suas implicações futuras no uso e ocupação do solo para  

qualificar a tomada de decisão dos membros representantes do Comitê Ibicui. 

11h30min – Apresentação e discussão da Estratégia para Mobilização Social da comunidade da bacia 

hidrográfica para as futuras consultas públicas. 

Consultoria Profill Engenharia e Meio Ambiente e Comissão de Acompanhamento ( FEPAM, DRH e Comitê 

Ibicui) 

 

Abertura 
 O presidente saudou os presentes dando inicio a reunião, agradecendo ao presidente da Câmara de 
Municipal, Ver Rubem Moreira Consi o ceder do espaço para a sua realização. Em seguida, procedeu-se a 
apresentação da plenária e a aprovação da Ata da 60ª Reunião Ordinária, ratificada pelos presentes.  
 
Informações e Correspondências 
O presidente fez um breve relato das ultimas reuniões que participou, bem como a secretária executiva, 
Mariza Beck, atendendo demandas do sistema estadual de recursos hídricos, cuja transcrição segue em 
anexo a esta. Na seqüencia, propôs a instalação de um Grupo de Trabalho  para elaboração de  um laudo 
padrão  de licenciamento que atenda a nova Diretriz Técnica da FEPAM sobre as Áreas de Preservação foi 
Permanente, encaminhamento dado na reunião com os consultores técnicos dos irrigantes e a FEPAM, 
ocorrido no dia 15 de abril, em Alegrete. Alguns membros da plenária  consideraram que este não é um 
assunto  tarefa do Comitê de Bacia, concordando que o Comitê Ibicui atue apenas como aglutinador dos 
integrantes do GT. O engenheiro agrônomo Matheus Zimmer, foi indicado como coordenador do grupo e o 
resultado do trabalho deverá ser apreciado pela plenária já na próxima reunião do Comitê Ibicui. 
 
Ordem do dia 1 – A Consultoria Profill, atendendo a solicitação da Comissão de Assessoramento 
Permanente do Comitê Ibicuí, reunida no dia 16 de Abril, em Alegrete, trabalhou com a plenária uma 
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forma mais didática de  conceitos e implicações do processo de Enquadramento das Águas Superficiais, 
fase B do Plano de Bacia em elaboração. Os membros do Comitê tiveram a oportunidade de resolverem 
suas dúvidas, se qualificando para exercerem sua competência decisória nas etapas vindouras do 
enquadramento.  A Profill ainda ratificou o diagnostico de qualidade da bacia do Ibicui onde predomina a 
condição de Classe 1, havendo decaimento na qualidade das águas superficiais  junto aos maiores centros 
urbanos (Uruguaiana e Alegrete). Como o objetivo do Enquadramento é melhorar  ou manter as condições 
de qualidade das águas e, para a Bacia do Rio Ibicuí essa condição já é elevada, não há (afora junto aos 
maiores centros urbanos) grande espaço para evolução ou esforço de melhoria.  Resta entender o esforço 
para manter essa condição privilegiada. 
  
Ordem do dia 2 -   A Consultoria Profill apresentou uma proposta de mobilização social que, diante da 
condição de qualidade da bacia do Ibicuí, servirá para realização de apresentações públicas de uma 
proposta de enquadramento, com pouca margem para receber alterações de classe. As apresentações 
servirão para comunicar o diagnostico e as implicações sócio-ambientais decorrentes. Após várias 
discussões, principalmente quanto a preocupação de se alcançar o maior numero possível de pessoas, 
habitantes da bacia do Ibicuí, a sugestão da plenária foi acatada, definindo-se a realização de oito 
apresentações publicas em cidades com localização estratégica de modo  a receber a comunidade dos 
municípios do seu entorno.( Itaqui, Alegrete, Santiago, São Pedro do Sul, São Vicente do Sul, Uruguaiana, 
Manoel Viana e Jaguari) Segundo a metodologia da consultoria,acontecem as apresentações publicas e as  
sugestões do publico deverão ser levadas para a reunião do Comitê Ibicui que se realiza na seqüência. 
Ainda ficou definido que alem destas apresentações a diretoria do Comitê Ibicui , bem como membros 
voluntários, poderá realizar apresentações em outros municípios com apoio do material de comunicação 
que a consultoria Profill está elaborando. Os membros representantes do Comitê terão a tarefa de auxiliar 
na mobilização, incentivando  a participação de lideranças e autoridades da sua cidade, bem como 
auxiliando na divulgação na mídia local. Os eventos estão previstos para acontecerem agosto e setembro 
próximos. 

Alegrete, 10 de Maio de 2011. 
 
ASSINATURAS 
   

SECRETÁRIO  PRESIDENTE 
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Representantes Presentes Usuário Titulares 
Renan Machado  – Prefeitura de Manoel Viana 
Carlos Frizzo – Sindicato Rural de São Vicente do Sul 
Julio Medeiros - Ageflor 
Ivo Mello - Ass. Arrozeiros de Alegrete 
Miguel Oscar Souza – Sindicato Rural de Alegrete 
Marlon Bonamigo – Quevedos Energética 
Othon Moacyr Guedes da Luz – Tamandaré Iate Clube 
Honório Antunes – Colônia de pescadores de Manoel Viana 
 
Usuários Suplentes 
Nilton Delgado – Prefeitura de Alegrete 
Eduardo Bopp Ferreira – Cooperativa Agricola Uruguaiana 
Decio Detoni – Coop Mista São Marcos 
Leo Durlo– Sindicato Rural de Manoel Viana 
Edson Rosso – Tractebel Energia 
Gilberto Nunes – Ass. Pescadores de Manoel Viana 
 
População Titulares 
Marina Porto – Câmara de Manoel Viana 
Eber Escobar– Câmara de Vereadores de Itaqui 
Luis Gilberto Risso – Câmara  de Uruguaiana 
Luis Ernesto Elesbão - UFSM 
Adriana Vargas – Fundação Maronna 
Ademar Pilecco – Ass. Engenheiros Agrônomos de Alegrete 
Rogério dos Santos Coutinho – Ass. dos Engenheiros Agrônomos de Uruguaiana 
Ciro Rodrigues de Brum – SEAGROS 
 
População Suplentes 
Jorge Garcia Parra – URI - Santiago 
Gaspar Guterres– IFF Alegrete 
 

 Grupo III e IV 
Alessandro Cruz – Secretaria Estadual da Agricultura 
Martinho Toniolo – Sec. Estadual do meio Ambiente 
Marco Antonio Tirelli – FEPAM 

Outras Presenças Henrique Kotzlan – Profill Consultoria 
Nilson Lopes– Profill Consultoria 
Ana Lucia Rodrigues- FEPAM 
Jose Ovidio Filho – Vetagro 
Mara Caetano – Uri Santiag 
Luiz Alberto Pirotti – OABRS 
Marcos Zimmer – Agrotop 
Matheus Zimmer – Agrotop 
Mathias Zimmer – Agrotop 
Luiz Glasenapp – Agromais 
Jose Luiz Cechella – Paineira Planejamento 
Claudio Guedes da Luz – Tamandará Iate Clube 
Jose Gustavo Luiz- Camara de Manoe Viana 
 
 

Ausências Justificadas  
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Relato últimas reuniões MÊS ABRIL 2011 
 
Reunião CPA – 16 de Abril –Alegrete 
Reunidos em Alegrete, membros da Comissão de Acompanhamento  Permanente do Comitê 
Ibicui e convidados, discutiram, junto com a diretoria do Comitê e a Profill Consultoria, 
aspectos da Fase B do processo de planejamento da Bacia do Rio Ibicui. 
 
Os membros destacaram algumas preocupações tais como: 
  
1.De que forma as informações chegarão até as comunidades, haja vista a importância das 
decisões que serão tomadas e que, num futuro próximo poderão suscitar cobranças, caso a 
divulgação seja precária? 
2.Por que o processo se estende em 18 meses e há tantas reuniões, já que o Comitê  sempre 
trabalhou com reuniões bimensais? 
3.Por que precisamos Enquadrar  os curso d’água em classes de uso? 
 
Após a abertura pelo presidente Ivo Mello, a secretária executiva, Mariza Beck, definiu as 
preocupações como  o momento  em que  “a ficha caiu”. Isto porque, embora os membros do 
Comitê venham se preparando para atuar efetivamente para  decisões de gestão da água, 
seja pela participação nas reuniões desde a formação do Comitê Ibicui, seja pelo interesse 
em conhecer e estudar  o objeto da sua representação, seja pela participação nas oficinas de 
capacitação realizadas desde o inicio do processo de planejamento em julho de 2010 ( e em 
outras oportunidades anteriores promovidas pelo Comitê), somente agora, quando solicitados 
a tomar decisões com conseqüências práticas, reconhece e expressa a necessidade de maior 
e melhor orientação a respeito do assunto. 
 
O consultor Henrique Kotzian, explicou que as preocupações são pertinentes e, com a larga 
experiência na elaboração de planos de bacias, as considera normais e que, com certeza 
refletem a insegurança natural da maioria dos membros. Respondendo  as perguntas, disse 
que um plano de comunicação será apresentado, de forma a contemplar a divulgação dos 
estudos no âmbito da bacia hidrográfica. Que o tempo do processo foi determinado no Termo 
de Referencia aprovado pelo Comitê, bem como o cronograma das reuniões previsto no Plano 
de Trabalho. E que o Enquadramento é previsto em lei e que seria executado a revelia de 
todos caso não fossem os Comitês de Bacias  os entes designados para coordenar a 
elaboração deste instrumento de planejamento.  
 
O presidente Ivo Mello considerou este momento como próprio para  ajustes no andamento 
do processo de planejamento no que se refere ao Plano de Trabalho, de acordo com o 
entendimento dos membros do Comitê, já que são eles os responsáveis pela aprovação de 
todas as atividades previstas e os resultados destas, em parceria com o DRH  e a FEPAM. 
Após as discussões ficou determinado que na próxima reunião do Comitê, cuja data sugerida 
e aprovada será em 10 de Maio, em Manoel Viana, oportunizando a participação de membros 
de todos os municípios da bacia, a consultoria retomará a pauta da reunião anterior, de 
maneira mais didática, incluindo exemplos da implicação prática que cada decisão refletirá no 
dia a dia da comunidade da bacia do Ibicui.  
 
Na reunião também ficou confirmado que, embora não explícito no Termo de Referência, a 
consultoria vai trabalhar na simulação da cobrança pelo uso da água na bacia do Ibicui, a 
partir do cenário de enquadramento aprovado ao final do processo.  
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Palestra Diretrizes da FEPAM sobre as APPs para fins de licenciamento- 15 de Abril 
– Alegrete 
Com grande participação de consultores técnicos privados e de órgãos de licenciamento 
municipais, principalmente ( + de 70 pessoas), a apresentação de Diego Carrillo , da FEPAM, 
foi considerada importantíssima pelo publico presente. 
Como encaminhamento, foi designado o consultor Matheus Zimmer agro@agrotop.com.br , 
da AgroTop, de São Francisco de Assis para coordenar a integração técnica entre profissionais 
para a padronização dos Laudos de APP’s para o cumprimento da Diretriz Técnica da FEPAM. 
 
Oficina para preenchimento do Cadastro de Usuários da Água do DRH – 15 de Abril 
– Alegrete 
Conduzida pelo técnico do DRH, João Manuel Trindade, a oficina ficou um tanto prejudicada 
pela falta de estrutura da Fenegócios (local do evento) na disponibilização de acesso a 
internet,  bem como do cancelamento da Procergs, conveniada com a SEMA no projeto 
“Cadastro de Usuários”, em instalar um ponto de acesso no local da realização da oficina. Um 
modem 3G particular da secretária executiva do Comitê Ibicui,  propiciou que o técnico 
conduzisse o treinamento apenas pelo telão, sem que os participantes pudessem exercer na 
prática, com seus notebooks e dados pessoais, as orientações da oficina. Assim mesmo, 
muitas dúvidas foram esclarecidas e sugestões foram feitas para o aperfeiçoamento da nova 
ferramenta de cadastro do DRH. 
  
Secretária Estadual do Meio Ambiente, Jussara Cony  - Dia 16 de Abril – Alegrete 
Programada para às 14 horas, a palestra teve início às 17h30min, momento em que a 
Secretária Jussara Cony, chegou em Alegrete, vindo de uma outra reunião em Santana do 
Livramento. 
 
Embora com pequeno público presente devido ao longo atraso, incluindo o prefeito de 
Alegrete, Erasmo Silva e a vice, Maria de Fátima Mulazzani, o presidente do Centro 
Empresarial de Alegrete, Deonir Martini, o presidente da Associação dos Arrozeiros, Henrique 
Dornelles, o chefe do Balcão Ambiental da Sema, Marco Antonio Tirelli , o secretário do Meio 
Ambiente de Alegrete, Nilton Delgado e outras lideranças, o presidente do Comitê Ibicui, Ivo 
Mello, apresentou um resumo dos resultados do diagnóstico de qualidade e quantidade da 
água da bacia hidrográfica, ressaltando a confirmação da excelente qualidade da água de 
uma bacia cuja atividade preponderante é a agropecuária. O presidente ainda reafirmou a 
importância dos comitês de bacia na gestão descentralizada e participativa dos recursos 
hídricos. 
 
A secretária confirmou que a SEMA esta atenta à atuação dos Comitês de Bacias , 
considerando o Sistema de Recursos Hídricos um item estruturante das demais políticas de 
desenvolvimento dos estado. 
 
O presidente da Associação dos Arrozeiros de Alegrete, solicitou à secretária o aporte de mais 
funcionários tanto no DRH,FEPAM  como no Balcão Ambiental da SEMA, em Alegrete, 
alertando que o setor de irrigação, ao cumprir com as exigências ambientais e de 
licenciamento da atividade, esbarra na falta de estrutura do estado em atender o grande 
volume de processos. O pedido do líder arrozeiro foi corroborado pelo prefeito Erasmo Silva. 
Em resposta, disse a secretária que foi contratada uma força-tarefa para atuar de forma 
emergencial e que deve estar chegando, em breve,  aos departamentos mais necessitados de 
pessoal. 
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Comissão de Acompanhamento do Plano de Bacia – 27 de Abril – SEMA/POA 
Reunião realizada das 8h ás 9h45min com a participação dos consultores da Profill, Henrique 
Kotzian, Sidnei Agra, Karina Agra e Tiago Loch (DRH), Ana Rodrigues (FEPAM), Ivo Mello e 
Mariza Beck. 
Foi discutida a ultima reunião do Comitê e a reunião com a CPA, concluindo-se a necessidade 
de dar um passo atrás e retomar a orientação dos membros do Comitê sobre a ferramenta 
ENQUADRAMENTO.  
Igualmente, após avaliação, ficou determinado que as reuniões do Comitê, ate que o 
processo chegue na fase de consultas publicas, não serão realizadas concomitante ou dentro 
de  qualquer outro evento para que não se desvirtue o foco da reunião .   
A relações públicas, Karina Agra, apresentou um plano de comunicação que, discutido, será 
apresentado á plenária do Comitê, na próxima reunião. 
 
Reunião do Fórum Gaucho de Comitês de Bacias – 27 de Abril – SEMA ( Ivo e 
Mariza) 
 
Os comitês de bacias gaúchos ouviram o relatório  da Câmara Técnica de Orçamento do 
Fundo Estadual de Recursos Hídricos sobre a prestação de contas do exercício 2010 e o 
orçamento para 2011, tendo a CT parecer negativo para as duas demonstrações por 
inconsistência de dados da primeira e a não observação da Resolução 37 do CRH que 
determina a proporcionalidade de acesso ao FRH para cada secretaria do estado. Após larga 
discussão, o Fórum estabeleceu uma estratégia de votação para a reunião do CRH que 
realizar-se-ia em seguida, de modo a forçar que o estado observe as suas próprias regras 
sobre a utilização e destinação do Fundo de Recursos Hídricos. 
 
Na seqüência, os comitês debateram sobre os recursos que sustentam as suas secretarias 
executivas, tendo, na sua  maioria, problemas para recebimento e prestação de contas, alem 
do valor de R$50 mil anual, que não é corrigido desde 1994, data da promulgação da lei 
10.350. Para discutir personalidade jurídica, valores de manutenção, padronizações de 
documentos e metodologia para prestação de contas, criou-se um grupo de trabalho sobre a 
sustentabilidade dos Comitês  com a seguinte formação: secretárias executivas dos Comitês 
Ibicui, Pardo e Lago Guaíba e presidentes dos Comitês Baixo Jacuí, e Piratinim, já com data 
para a primeira reunião no dia 06 de maio, no IPH (UFRGS). 
 
Participou o presidente Ivo Mello e a secretária executiva, Mariza Beck 
 
Reunião do Conselho Estadual de Recursos Hídricos – 27 de Abril- SEMA/POA 
Na reunião do CRH, a primeira pauta, “proposta de projetos financiáveis pelo FRH para 
2011”, não foi levada a votação devido ao pedido de vistas solicitado pelo conselheiro Daniel 
Schimitz, presidente do Comitê Taquari Antes e coordenador do Fórum Gaucho de Comitês de 
Bacias, sendo apoiado pelos demais conselheiros de comitês presentes, utilizando-se a 
estratégia combinada na reunião do Forum Gaucho pela manha. Embora o orçamento já 
tenha sido aprovado pela Assembleia Legislativa e os valores não possam ser alterados, há 
possibilidade de modificação e/ou questionamento dos projetos. Como conseqüência, ao 
conselheiro foi dado 15 dias para a apresentação de um relatório e nova proposição. Para isto 
criou-se uma Comissão mista para elaborar o relatório, onde o Comitê Ibicui está 
representado pelo seu presidente Ivo Mello, conselheiro suplente no CRH. A primeira reunião 
foi marcada para o dia 02 de Maio, na SEMA. 
 
Participou o presidente Ivo Mello e a secretária executiva, Mariza Beck 
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 Reuniaõ na Divisão de Outorga do DRH/SEMA – 27 de Abril 
O presidente Ivo Mello e a secretária executiva, Mariza Beck, reuniram-se com a chefe da 
Divisão de Outorga do DRH para tratar sobre a deliberação do Comitê Ibicui que aprova o 
compromisso coletivo operacional firmado entre os irrigantes da sub bacia do Arroio Sanchuri. 
Embora enviada via email para análise em meados de março, a chefe da Divisão ainda não 
havia se reunido com a atual diretora do DRH para tratar deste assunto, justificando com 
procedência o excesso de processos e a falta de pessoal para trabalhar no setor. Para 
contribuir  e agilizar o processo , o presidente Ivo Mello agendou reunião com o consultor 
técnico que trabalhou no balanço hídrico da Sanchurii , a chefe da divisão de outorga e a 
diretora do DRH, para o dia 02 de maio  a fim de explicar o acordo  e finalizar o processo. 
 
 

Reuniões de Maio 
 

Dia 02 de Maio -  Reunião no DRH– Ivo Mello 
 Conseguimos fazer a Diretora  do DRH Nancy Giugno ouvir e entender o que “status” do 
processo da Sanchuri  e os procedimentos que devem ser tomados daqui pra frente. Foi 
sugerido  que a Diretora e a Chefe da Outorga marquem uma data para solenemente 
entregarem as outorgas aos usuários. De qualquer forma ficou faltando a formalidade do 
Comitê que devera ser encaminhada ainda nesta semana. 
 
Dia 02 de Maio - Reunião  Comissão da proposta orçamentária para 2011 – 02 de 
Maio  - SEMA – Ivo Mello 
O grupo, formado  por Daniel (Taquari Antas), Viviane (Sinos), Valéria (Pardo) Ivo Mello 
(Ibicui), Nanci – (dir DRH), Carmem e Heloisa - CRH,  e Lourenço DRH) após analisarem os 
documentos do orçamento, constataram que as   informações são confusas e pouco nítidas 
para um sistema de gestão participativo e descentralizado, e também para confirmar as 
intenções  dos Comitês de mudar esta realidade. 
Muito mais que evoluir no conhecimento do orçamento por si só, os Comites, segundo a 
avaliação do coordenador Daniel Shimitz, perceberam o  conhecimento da sua  limitação para 
viabilizar a construção coletiva e a disponibilidade (vontades) do sistema em ser alterado. 
Assim chegou o momento dos comites proporem a mudança, tomar posição quanto a 
implementação de um orçamento para usar o FRH especialmente dentro do SRH e nos seus 
instrumentos de gestão e planejamento. 
 Poderão propor, por exemplo , que quando executar o orçamento para o benefício dos RH, 
através de outras secretarias, o mesmo deverá passar pelos caminhos de validação junto das 
bacias hidrográficas e dos comitês de bacias. 
Somente assim começaremos evoluir realmente. Sem medos, sem individualismos, com 
gestões coletivas, visando o crescimento do todo e implementação do sistema. 
  
Conclusões:  
    A conclusão dos trabalhos deverão evoluir para os seguintes temas  propostos:  

• Projetos para acessar ao FRH - padronização a ser estabelecida, com prioridades para 
implementação do sistema de RH, sendo a vinculação com as bacias hidrográficas e 
com validação dos comitês de bacias;  

• Prestação de contas - metodologia que permita a direta e clara leitura da execução do 
projetado, em relatórios das etapas planejadas no projeto (bimestrais, etc), permitindo 
a correta leitura pela plenária do CRH e de avaliação da CT de orçamento. Contar com 
uma secretaria executiva para a gestão do FRH.  
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• Avaliação das rubricas - analisar a viabilidade de ajustes e sugestões das rubricas 
apresentadas para este orçamento.  

  
Para tratar de algumas pendências, o grupo agendou nova reunião para o dia 06 de Maio, 
sexta –feira, ás 14 horas  

1. Daniel fará um relato sobre os temas avaliados e estabelecidos na nossa reunião, 
devendo ser complementado pelos demais presentes;  

2. Valéria analisará o orçamento e as rubricas geradas, avaliando a proporcionalidade dos 
projetos;  

3. Aguardamos informações do DRH quanto a viabilidade de propostas para adequarmos 
o orçamento e sugerirmos suplementação orçamentária.  

 
Dia 06 de Maio  -Entrega protocolada da Deliberação do Comitê Ibicui sobre o 
acordo coletivo na bacia do Sanchuri  - – SEMA/DRH – Mariza Beck 
 
Dia  06 de Maio-  Aula inaugural do curso de Engenharia Ambiental da UFRGS com a 
palestra do diretor presidente da ANA – Vicente Abreu –  
Presença dos Comitês Ibicui ( Ivo e Mariza), Pardo ( Valeria), Taquari Antas (Daniel), Lago 
Guaiba ( Terezinha e Vilma), Piratinim (Teca), DRH (Nanci). 
 
Dia 06 de Maio –  Reunião da Comissão de Sustentabilidade dos Comitês –
IPH/UFRGS 
Reuniram-se a Mariza (Ibicui), a Vilma (Lago Guaiba), a Valeria ( Pardo ) e o Teca ( Piratinim 
), iniciando com um check list de assuntos de deverão ser tratados nesta comissão. 
Iniciamos com o Plano de sustentação das secretarias executivas, suas necessidades 
operacionais e de custeio, independente de estarem ou não abrigadas por alguma instituição, 
a fim de quantificar os recursos necessários para a plena atuação das suas competências. 
Considerou-se que o Plano de Gestão deva ser independente do de custeio, acompanhando a 
etapa de implantação dos instrumentos de planejamento e de gestão de cada comitê de 
bacia. Constatamos também a necessidade da elaboração de um Manual de procedimentos, 
com ênfase na utilização dos recursos e na prestação de contas, entre outras atenções. 
Deixamos outros temas elencados para tratar na próxima reunião, a fim de trabalhar bem 
este primeiro assunto que será socializado na rede para contribuições dos outros comitês de 
bacias,e uma agenda com o diretor administrativo e o Chefe da divisão de convênios da 
SEMA. Data provável: 17 de Maio. 
 
Dia 06 de Maio -   Reunião  Comissão da proposta orçamentária para 2011 –Ivo 
Mello 
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