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

ATA Nº72 – 27 de Novembro de 2013
Local:

UNIPAMPA Itaqui
Diretoria
Presidente: Ivo Mello (Ass
Arrozeiros de Alegrete)

Horário :
Vice-Presidente:

9h as 12h

Sec.Executiva: Mariza Beck

PAUTA
9h- Abertura ( apresentação, aprovação ata anterior);
1. Relato reuniões e comunicados
2. Apresentação do projeto “Sistema Integrado de Monitoramento Ambiental como suporte aos Comitês de Bacias
Hidrográficas (SIMA-Bacias)”, pelo prof da Unipampa, Nelson Bariani.
3. Assuntos Gerais
Atividade: Visita acompanhada ao Laboratório Interdisciplinar Integrado, da Unipampa, apto a realizar análises e
água e solo.

Abertura: O presidente Ivo Mello saudou a todos, agradecendo ao professor Nelson Bariani a recepção
da Unipampa de Itaqui. A plenária fez as apresentações individuais e a ata da reunião anterior colocada
em apreciação, foi aprovada sem restrições.
1. Relato reuniões e comunicados
Ivo informou que está para ser votado na Assembléia Legislativa o Projeto de Lei 329/2013, de
autoria do Governo do Estado, que institui o Conselho Gaúcho de Aquicultura e Pesca Sustentáveis
(Congapes), no próximo dia 17 de dezembro. A criação do conselho obedece ao dispositivo da
Constituição do Estado que determina o estabelecimento de políticas e diretrizes do setor pesqueiro
por meio de órgão específico, com participação de representantes de trabalhadores, entidades e
cooperativas. O Congapes tem como objetivo regulamentar o ordenamento do setor pesqueiro e
aquícola no estado do Rio Grande do Sul, assim como ser um espaço de consulta do governo em
questões relativas às políticas públicas de fomento ao setor.
O projeto do governo prevê um conselho deliberativo, composto por órgãos públicos estaduais que
tratam do tema da pesca, do desenvolvimento econômico e do meio ambiente, assistência técnica e
de pesquisa, além de entidades de pescadores e da indústria, com um total de 30 integrantes. A
representatividade setorial possibilitará ao órgão estabelecer políticas públicas que interliguem toda
a cadeia de produção, de modo a estabelecer como metas a geração de trabalho e renda e a
produção com foco na segurança alimentar. Nas esferas federais, o Congapes atuará de forma
articulada com o Conselho Nacional de Aquicultura e Pesca (Conape) de maneira consultiva. Os
comitês de bacias do RS terão uma cadeira e, em reunião do Forum Gaucho de Comitês de Bacias foi
designado o Comite Ibicuí para a representação. Neste momento , Ivo Mello colocou o nome de
Mariza Beck à sujeição da plenária para assumir a representação, sendo aprovado bem como a do
vereador Luis Gilberto Risso, como seu suplente. O presidente Ivo Mello também informou que
representarão os comitês de bacias no Conselho Gestor da Política Estadual de Irrigação, os
comitês dos rios Santa Maria e do Ijuí. O Comitê Gestor vai identificar a necessidade de destinação
de recursos e estabelecer políticas para o setor. Dezenove membros integram o Conselho Gestor da
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Política Estadual de Irrigação, composto por representantes de órgãos e entidades governamentais
da esfera nacional, estadual, municipal, do agronegócio e pequenos agricultores. Através da
iniciativa, o Governo do Estado visa assegurar os usos múltiplos da água em quantidade e qualidade
adequadas e ampliar o acesso à tecnologia para os diversos públicos, atividades e regiões.

2. Apresentação do projeto “Sistema Integrado de Monitoramento Ambiental
como suporte aos Comitês de Bacias Hidrográficas (SIMA-Bacias)”
Como o projeto submetido ao CT-Hidro não obteve financiamento, os professores da Unipampa de

Itaqui, apresentaram a plenária os trabalhos executados na Universidade relativos à qualidade da água e o
uso do LABii – Laboratório Interdisciplinar Integrado que , não sendo ainda um laboratório de prestação de
serviço externo, está focado apenas em trabalhos de pesquisa e extensão. Ainda assim, O CBH Ibicui
solicitou e a Universidade aceitou, realizar um trabalho de monitoramento da balneabilidade no Município
de Manoel Viana, RS, ficando proposto um trabalho conjunto com a FEPAM para capacitação em nível mais
elevado da equipe técnica do projeto, sugestão dada pelo coordenador técnico da FEPAM na região, Marco
Antônio Tirelli. O monitoramento planejado inicia em janeiro. Também será possível, através de projeto
financiado, fazer uma avaliação do volume de água armazenado em barragens por técnicas de
sensoriamento remoto. Alem disto, a universidade é capaz de proceder a validação, por comparação, dos
resultados do monitoramento da bacia do rio Ibicuí realizado para o enquadramento da mesma pela
consultoria contratada pelo estado, realizado em 2012. Ivo Mello comentou que a participação da
Unipampa de Itaqui e do LABii em projetos e programas desenvolvidos na bacia vem ao encontro da
proposta de construção e fortalecimento das estruturas locais para a gestão dos recursos hídricos. No caso
da balneabilidade, após a capacitação dos técnicos e qualificação do LABii junto à FEPAM, será possível
transferir para este a responsabilidade das análises da água dos balneários da Regiao do Uruguai, durante
o Programa de Balneabilidade promovido no verão pela SEMA. Na sequencia, foi feita visita dirigida ao
laboratório, com demonstração das técnicas e equipamentos disponíveis de análise de solo e água pelo
Prof Saul Fagundes.
Assuntos Gerais - O presidente Ivo Mello trouxe a informação sobre a inoperância da balsa do Passo do
Mariano Pinto, acesso a RS 566, entre Alegrete e Maçambará, desativada por avarias técnicas e que,
estando a administradora da mesma sem recursos, não tem prazo para funcionar novamente. O vereador
Marcio Amaral comentou que, em uma reunião realizada em Alegrete com lideranças de Itaqui,
Maçambará e Alegrete, foi sugerido uma reunião com os usuários ( arrozeiras, principalmente), para
buscar uma solução. Já Marco Antonio Tirelli considera que o problema só será resolvido com a construção
de uma ponte sobre o Rio Ibicuí pois a falta de escala encarece muito a travessia e a manutenção da
estrutura. Não havendo mais nada a tratar, a reunião foi encerrada.
Alegrete, 27 de Novembro de 2013.
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Representantes Presentes

Usuário Titulares
Ilza Figueiredo – Pref Itaqui
Ivo Mello – Associação dos Arrozeiros de Alegrete
Roberto Basso – ass Arrozeiros de Uruguaiana
Ronaldo Busato – Ass Arrozeiros de Itaqui e Maçambará
Nilson Correa – Sindicato Rural de Uruguaiana
Julio Medeiros _ AGEFLOR
Edson Luiz Rosso – Tractebel Energia
Othon Guedes da Luz – Tamandaré Iate Clube
Usuários Suplentes
Elenton Greco – Foz de Uruguaiana
Liliane de Oliveira – Foz de Uruguaiana
Ariosto Pons Neto - CAUL
Laurentino PInto Vieira – Sindicato Rural de Itaqui e Maçambará
População Titulares
Luiz Gilberto Risso – Câmara Vereadores de Uruguaiana
Marcio Amaral – Câmara de Vereadores de Alegrete
Italo Giorgi – Rotary Clube de Uruguaiana
Lauren Moraes da Silva – Instituto Federal Farroupilha
População Suplentes
Valdir Paz – APSG
Grupo III e IV
Marco Antonio Tirelli - FEPAM

Outras Presenças

Ausências Justificadas

Silvino Panciera – CBH Quaraí
Ramiro Toledo- Vetagro
Prof Nelson Bariani – Unipampa Itaqui
Bioq Roberto Duta de Felice – LABii Unipampa
Saul Fagundes – LABii Unipampa
Cassiani Bariani – Unipampa

