Governo do Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria Estadual do Meio Ambiente
Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio Ibicuí

ATA Nº69 – 10 de ABRIL de 2013
Local:

Sindicato Rural de Alegrete
Diretoria
Presidente: Ivo Mello (Ass
Vice-Presidente: Angelo Scelzo
Arrozeiros de Alegrete)
Convidado

Horário :

9h as 12h

Sec.Executiva: Mariza Beck

PAUTA
9h- Abertura ( apresentação, aprovação ata anterior);
1. Relato reuniões e comunicados
2. Comitê de Integração da Bacia do rio Uruguai – Informações sobre o andamento
do processo de formação;
3. Desassoreamento da sub-bacia do Ibicui Mirim
4. Plano Estadual de Irrigação e Territórios de Irrigação e usos Múltiplos da Água
5. Assuntos Gerais

Abertura
O presidente Ivo Mello saudou a todos, dando ciência que o Regimento Interno do CBH Ibicui
permite a realização da reunião com qualquer quórum, informação devida pelo pequeno numero de
entidades representantes presentes nesta oportunidade. A plenária fez as apresentações de praxe e, a
Ata da 68ª Reunião Ordinária foi aprovada sem ressalvas. O presidente ressaltou a presença do prefeito de
Jaguari, Sr JOÃO MARIO CRISTOFARI e, do secretário da agricultura de Cacequi, Sr JORGE SALOMÃO,
ambos, pela primeira vez, participando de uma reunião do CBH Ibicui
Relato reuniões e comunicados
Ivo Mello colocou a plenária ao par da situação institucional do CBH Ibicui que encontra-se com o processo
de renovação do convênio com a secretaria estadual do Meio Ambiente em trâmite, desde janeiro de 2013
e, por isso, as atividades do comitê estão a passos lentos, pois trabalha sem recursos financeiros, embora
não tenha deixado de cumprir com os compromissos assumidos com a sociedade da bacia do Ibicui. Falou
que a prestação de contas da gestão anterior fora aprovada em tempo recorde e que isto deve-se a
experiência adquirida pela secretaria executiva do Comitê Ibicui e pela gestão eficiente dos recursos feito
pela Fundação Maronna. Em síntese foi relatado as seguintes realizações desde a ultima reunião do CBH
Ibicui , em outubro de 2012:
Novembro – cumprimos agenda com as associações de pescadores da região:Para Uruguaiana foi
solicitado projeto para cooperativa; Em Alegrete com Manoel Viana: completar a instalação da
agroindústria de Manoel Viana;
Dezembro- processo de prestação de contas de 2012 e final do convenio. Encaminhados em 31 de janeiro.
Prestação de contas aprovada em 28 de fevereiro. Novo convênio ainda em tramitação. Quatro meses em
aberto, sem recursos financeiros.
NOV\DEZ\JAN – Trabalho de compilação de dados para o relatório do Diagnostico da Bacia do Rio Uruguai
2013
• Janeiro – 31 e 1º de fevereiro – Visita do presidente da ANA em Uruguaiana
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•
•
•
•

Fevereiro
5 – Oficina para Elaboração dos PM saneamento
23 – Reunião Fórum CBHs-Lajeado - Assunto: Encontros Estadual e Nacional de CBH’s
25 e 26 – PIUMA – Santa Maria
25 – GT Assoreamento sub bacia do Ibicui Mirim
MARÇO
• 01 – Reunião com os prefeitos em Jaguari
• 13 - Reunião Fórum CBHs, CTU e CRH
• 21 – Reunião CONAPA, Rosário do Sul
• 21 – Reunião com o vice prefeito de Dilermando de Aguiar
• 27 – Audiência Publica (PIUMA) na Assembleia Legislativa
PRÓXIMOS COMPROMISSOS
ABRIL
• 17 – Reunião conjuntas comitês do pampa – Fórum das Águas – Rosário do Sul
MAIO
 15 – Reunião gestores públicos, GT Assoreamento e produtores ,em Jaguari
• 27 – Capacitação Engenheiros Agrônomos – Programa ABC _ MAPA - Alegrete
• 28 – Seminário – A Gestão dos Recursos Hídricos na Bacia do Uruguai - Analise do Pacto e Agencia
de Bacia
• 29 - Seminário- Territórios de Irrigação do PIUMA
Comitê de Integração da Bacia do rio Uruguai – Informações sobre o andamento do
processo de formação

Foi realizada reunião da Câmara Técnica do Uruguai, no dia13 de março, quando foram discutidos os itens
que compõe do documento PACTO DE GESTAO DA BACIA DO URUGUAI que, após deliberações, fora
aprovado pelos conselheiros. Agora, reuniões subsequentes já agendadas com as plenárias dos comitês,
vão dar conhecimento do conteúdo do PACTO com tempo ainda para receber sugestões de
aperfeiçoamento.
Desassoreamento da sub-bacia do Ibicui Mirim e Plano Estadual de Irrigação e
Territórios de Irrigação e usos Múltiplos da Água – PIUMA e TIUMA

Os dois assuntos foram tratados juntos, pois houve uma sugestão acatada pela Secretaria de Obras para
que a região de abrangência da situação problema de assoreamento da sub Bacia do Ibicui Mirim fosse
considerada um dos Territórios de irrigação e Usos Múltiplos da Agua - TIUMA, produto do PIUMA. Ivo
Mello explicou as vantagens da formação de um TIUMA, entre elas a possibilidade de gestão coletiva da
água, incluindo o instrumento de outorga. Os representantes dos produtores da região presentes
sinalizaram positivamente para esta possibilidade. Na sequência, foi proposto que os estudos necessários
para a elaboração do projeto técnico que orientará o serviço de desassoreamento seja feito nos moldes da
experiência bem sucedida do case do Arroio Sanchuri, embora a proposta da UFSM de realizar diagnóstico
na região ainda está em análise, apesar de demandar um período de tempo maior para sua conclusão. O
prefeito de Jaguari colocou o Consórcio Intermunicipal da Região Centro do Estado a disposição para
atender estes estudos técnicos, haja vista ter sido criado para cobrir deficiências de recursos humanos e
financeiros das prefeituras da região em caso como estes. Comunicou que este problema, que tanto
prejuízo tem causado tanto para os produtores como para as prefeituras, foi internalizado no âmbito da
AMCENTRO - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CENTRO DO ESTADO (34 municípios, sendo 19 da bacia do
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Ibicui) e discutido também com a AMFRO - ASSOCIAÇAÕ DOS MUNICIPIOS DA FRONTEIRA OESTE (12
municípios, sendo 10 da bacia do Ibicui). Fernando Bassoto, da Coop São Pedro, entregou a secretaria
executiva a coordenadas do trecho a ser desobstruído (anexado no final da ata)
Encaminhamento: Uma reunião ordinária ficou agendada para acontecer no dia 15 de Maio, em Jaguari,
quando técnicos das lavouras e cooperativas, produtores e lideranças receberão informações sobre a
possibilidade de instalar-se , na área de abrangência da sub bacia do Ibicui Mirim, um Território de
Irrigação no contexto dos Usos Múltiplos da Agua.
Assuntos Gerais - Dado ciência e convite para participação no Fórum das Águas, em Rosário do Sul, no dia
17 de abril.
Sem mais, a reunião foi encerrada.

Alegrete, 10 de Abril de 2013.
ASSINATURAS
Secretário

Presidente
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Presenças na 69ª Reunião Ordinária
Representantes Presentes

Usuário Titulares
Newton Trevisan – CORSAN
Ivo Mello – Associação dos Arrozeiros de Alegrete
Roberto Basso – Associação dos Arrozeiros de Uruguaiana
Othon Guedes da Luz – Tamandaré Iate Clube
Usuários Suplentes
Eduardo Kale (representante) – Foz de Uruguaiana
Magnólia Maria de Jesus(representante) – Foz de Uruguaiana
Angelo Scelzo – Ass Rural de Uruguaiana
Eduardo Bopp Ferreira – Cooperativa Agrícola Pastoril
Fernando Bassotto – Cooperativa Agropecuária de São Pedro do Sul
População Titulares
Luiz Gilberto Risso – Câmara Vereadores de Uruguaiana
Italo Giorgi – Rotary Clube de Uruguaiana
João Francisco Comiz – EMATER
Adriana Vargas _ Fundação Maronna
Max Moraes - AECO
Rogério Coutinho – Ass. Engenheiros Agrônomos de Uruguaiana
População Suplentes

Grupo III e IV
Alessandro Cruz – Secretaria da Agricultura e Pecuária
Outras Presenças

Jorge R. Salomão - Secretario Agricultura – Prefeitura de Cacequi
João Mario Cristofari – Prefeito de Jaguari

Ausências Justificadas

Tatiana Costa – CORSAN; Ricardo Almeida - SENGE
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