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ATA Nº89– 21  de Agosto 2017 

 
PAUTA 

1. Abertura, apresentação da plenária,  informes gerais. 
2. Taxas de Emolumentos para os processos de outorga pelo uso da água e proposta de campanha 

para adesão ao SIOUT . 
3. Relatório andamento Programa SWAT – Antonio Freitas Valle e Yann Fauconnier (Université du 

Maine, França) 
4. Projeto Jangada Tape I Iandê 
5. Assuntos gerais 

- Aprovação Moção de Reconhecimento 
 

Abertura: O  presidente Ivo Mello saudou os  presentes, , solicitando a apresentação de cada um e, de 

imediato passou para a  análise da Ata 88, aprovada sem ressalvas.  

2. 2. Taxas de Emolumentos para os processos de outorga pelo uso da água e proposta de campanha 

para adesão ao SIOUT -  a secretária executiva, Mariza Beck, comunicou que, durante a participação de 

uma reunião da Câmara  Técnica do Uruguai, realizada no dia 10 de julho, em Rosário do Sul, os comitês 

foram informados, pelo diretor do DRH, Fernando Meirelles, que uma taxa de emolumentos para o 

cadastro de processos de outorgas no SIOUT, estava sendo determinada pelo governo do estado. Desta 

forma, o CBH Ibicuí, em parceria com as entidades representativas dos usuários da água, propos a 

instalação de postos  de   atendimento  temporários para a orientação e cadastro dos usuários de múltiplos 

usos da água no Sistema de Outorgas do estado, o SIOUT. Justificou o empenho desta ação pela iminente 

aplicação de taxas de emolumentos para aquisição de outorga, a partir de 2018, conforme estabelecido na 

Lei 15.017 de 13 de julho de 2017, publicada no DOE, no dia seguinte. Além disto, o Departamento de 

Recursos Hídricos já iniciou os procedimentos para realização do Balanço Hídrico nas vinte e cinco bacias 

hidrográficas do Estado e, o usuário que não estiver cadastrado no sistema, não  será contabilizado no 

balanço, deixando de existir como usuário de água daquele curso d’água. A  proposta é de  usar as 

estruturas e períodos de realização da Exposições Agropecuárias de Primavera, aproveitando o  

contingente de público tanto rural como urbano que costuma frequentar estes eventos. Algumas datas 

foram previstas: 28 SET a 01 OUT – Manoel Viana  (IX);03 a 07 OUT – Santiago (LI);04 a 08 OUT – 

Uruguaiana (LXXXI);10 a 15 OUT – Alegrete (LXXV);20 a 25 OUT – Itaqui (XLIV).  As necessidades para o 

local onde se instalarão  os  técnicos assistentes  são: acesso à internet, mesas,cadeiras.,divulgação e 

Material Orientador. As Associações de Engenheiros Agrônomos , Consultores e técnicos das prefeituras, 

juntos com a secretaria executiva do CBH Ibicui,  serão os responsáveis pela organização do espaço e 

atendimento aos usuários.. Esta iniciativa já foi arrolada como parte da programação da 3ª Semana dos 

Engenheiros Agrônomos de Alegrete, quando também está previsto  um Curso de Segurança de Barragens, 

conforme informou o vice presidente do CBH Ibicui, Leonardo Cera, presidente da AEAA( programação 

anexada a esta ata). 

Local:  Unipampa – campus Uruguaiana Horário : 13h30as 17h 

Presidente: Ivo Mello  Vice-Presidente: Leonardo  Cera Sec. Executiva: Mariza Beck 
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3 .Relatório andamento Programa SWAT – Antônio Freitas Valle e Yann Fauconnier (Université du Maine, 

França –  Estiveram presentes na reunião os executivos dos organismos de água da França e o professor 

Francois Laurent, orientador do estagiário da Universidade de Le Mans, Yann Fauconier que desde março, 

trabalha do projeto SWAT, junto à Fundação Maronna. Yann, falou sobre o andamento do projeto 

desenvolvido até então, sinalizando grandes dificuldades na aquisição de dados confiáveis que devem 

abastecer o programa para que o sistema rode com eficácia. O estágio será concluído no final deste mês, 

mas outros pesquisadores, de Universidades como a UFSM, Unipampa e UFRGS, devem dar continuidade 

aos estudos. 

4 - Projeto   da ONG Jangada Tape I Iande - Ivo Mello comentou sobre o projeto   da ONG Jangada Tape I 

Iande , cuja balsa, desce o rio Uruguai com paradas em cidades costeiras realizando palestras de educação 

ambiental. O projeto é financiado por empresários locais. Convidou a ONG para uma aventura no mesmo 

estilo no Ibicui , iniciando pela praia do Jacaquá, em São Francisco de Assis, descendo até a foz no Uruguai. 

Consultou o Sr Miguel Oscar, membro do grupo dos Ibicueiros, presente na reunião e à representante da 

Prefeitura de Manoel Viana, Cátia Mequelin, se gostariam de se encarregar da promoção deste evento na 

região.  Necessitando de maiores informações, ficaram de dar retorno após consultar seus pares. 

5- Assuntos Gerais –   Foi aprovada e entregue ao prof Marcus Querol, uma Moção de Reconhecimento 

pelos serviços prestados à gestão dos recursos hídricos enquanto membro do CBH Ibicui. Hoje, diretor do 

campus Uruguaiana da Unipampa, o professor agradeceu a deferência, colocando a instituição à disposição 

do sistema de recursos hídricos. Sem mais assuntos, encerro esta ata. 

                                                                               Alegrete, 21 de Agosto  de 2017. 
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