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MEMÓRIA  

 
III Encontro Comitês de Bacias do Pampa 

30 de Maio 2012 – CTG Farroupilha  - Alegrete 
 

Local: CTG Farroupilha - Alegrete Horário: 9h 

Presentes  

Diretor do Dep Irrigação 
SOP 
Comitê Ibicui 
Comitê Santa Maria 
Comitê Quaraí 
FARSUL 
AUSM 

Paulo Renato Paim 
 
Ivo Mello \Roberto Basso 
Gerson Ferreira 
Nelson Narvaes 
Ivo Lessa 
Eldo Costa 

Outros  

Miguel Oscar 
Marco Antonio Tirelli 
Martinho Toniolo 
Adriana Vargas 
Nilton Delgado 
Pancieira 
Ver Edson 
Ver 

Sindicato Rural de Alegrete 
FEPAM 
SEMA 
Fundação Maronna 
Secretaria Municipal do meio Ambiente 
CBH Quarai 
CBH Quarai 
CBH Quarai 

 
Este Encontro, o terceiro realizado, foi organizado pelo CBH Ibicui para tratar de assuntos de comum 
interesse como a criação do CBH do Uruguai, da agencia de  bacia e de como manter o funcionamento dos 
cbh’s e seus instrumentos de planejamento e gestão sem a tutela do estado. 
O presidente do Ibicui abriu o encontro, solicitando as devidas identificações e iniciou falando sobre a 
reunião da CTU\RS ocorrida no dia 23 de Maio, em Erechim e os encaminhamentos que foram dados, já 
que, esta CT fora designada pelo CRH para ser facilitadora do processo de formação do CBH do Uruguai. 
Comentou ainda sobre a experiência do CBH Quarai cuja formação deverá servir como exemplo para a 
construção de um CBH de integração como é o caso do Uruguai. Anunciou que a comissão de coordenação 
do CBH do Uruguai deverá se reunir no dia 16 de junho, em Panambi, para que os integrantes conversem 
sobre os primeiros passos rumo concepção do CBH do Uruguai. Nelson Narvaes falou sobre total apoio 
que a ideia de criação do CBH do Uruguai recebeu da plenária  na reunião em Erechim e que a presença da 
Agencia Nacional de Águas foi fundamental para incentivar o processo de formação. Ivo Lessa, quis saber 
sobre o estágio que se encontram os CBH’s da região do Uruguai de Santa Catarina e  Miguel Oscar, 
questionou sobre as agencias de bacias catarinense :foi respondido  que o governo do estado recém  está 
dando atenção aos colegiados, colocando consultores técnicos à disposição( suprindo a falta de agencia de 
bacia) e outras estruturas para funcionamento, inclusive com a cedencia de um automóvel para cada um. 
Roberto Basso, comentou que na revisão do Plano Nacional de Recursos Hídricos, foi fácil observar que 
técnicos, embora contribuam com sistematizações, desconhecem as realidades  das bacias hidrográficas. 
Eldo Costa lembrou que o CBH do Uruguai fora prioridade, em 2005, na conclusão  do Plano Nacional de 
Recursos Hídricos.  Paulo Renato Paim questionou sobre o fórum dos comitês do pampa, sobre o seu 
objetivo e se a necessidade desta junção não seria sinal de que a legislação de recursos hídricos precisa ser 



revista. Ressaltou que a demora da implantação das ferramentas de gestão faz parte do processo 
participativo e da lógica do sistema. O estado, segundo ele, atua como condutor do processo. Sobre a 
cobrança pelo uso da água, disse que é uma ferramenta com caráter pedagógico que disciplina o uso e 
incentiva o bom manejo. Ainda, que esta forma de trabalhar coletivamente ajuda no comportamento 
saudável do cidadão, do usuário da água. Estiveram em pauta vários outros assuntos de comum interesse 
como o incentivo a reservação da água, as dificuldades do DRH no desempenho dos processos de outorga, 
a diferença de estágio entre os comitês de bacias , entre outros. 
Uma manifestação digna de constar em ata foi a do vereador Edson, de Quaraí, que, falando sobre o 
processo de planejamento do CBH Quaraí, ressaltou a maturidade da plenária, citando como exemplo a 
discussão sobre a cobrança onde, embora o grupo representante da população aprovasse a sua aplicação, 
pensando coletivamente, decidiram por votar junto com a produção rural que não concordava com a 
cobrança, necessitando de mais tempo  para avaliar sua viabilidade. 
Ao final da reunião, os presentes concordaram que os comitês de bacias do pampa, independente da 
formação do CBH do Uruguai, devem trabalhar uma forma de atuação conjunta, com um plano de trabalho 
único que atenda demandas de planejamento e gestão dos recursos hídricos da região e a manutenção das 
suas secretarias executivas. 
 
Encaminhamentos 
Ivo Lessa, junto à Farsul, ficou incumbido de promover eventos de capacitação de recursos humanos para 
atuação junto aos comitês de bacias, buscando o nivelamento de conhecimentos do sistema de recursos 
hídricos; 
 
Eldo Costa, da AUSM, junto com a secretaria executiva do CBH Ibicui, Mariza Beck, foram designados para  
elaborar um projeto de criação de um ente associativo entre os CBH’s do Pampa e estudar um meio de 
captação de recursos para atender as demandas dos comitês. 
 
 

Relatado por Mariza Beck, secretária executiva do CBH Ibicui 

 
 


