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

ATA Nº83– 06 de Maio 2016
Local: Edificio O Colonizador
Presidente: Ivo Mello
Vice-Presidente: Ernani Rossi

Horário :
13h30
Sec.Executiva: Mariza Beck

PAUTA
1. Abertura, apresentação da plenária, informes gerais, aprovação da ata
2. Saneamento Básico em Uruguaiana - Odebrecht Ambiental
3. Gestão de Recursos Hídricos, quanto custa não fazer? – Cooperação Brasil\França
4. Plano Diretor da Bacia do Ibicui – Fase C – resultados da Oficina em Imersão
5. Assuntos Gerais
1 Abertura: O presidente Ivo Mello saudou os presentes e, de imediato colocou em apreciação a
ata nº82 que foi aprovada sem ressalvas. Agradeceu a colaboração da Associação dos Arrozeiros de
Uruguaiana na organização da reunião, ressaltando a disponibilidade da secretária Dolores em
proporcionar o coffee break.
2 Saneamento Básico em Uruguaiana – O representante da Odebrecht Ambiental, concessionária de
Água e Esgoto de Uruguaiana, Herbert Arnaud Dantas, apresentou o trabalho de saneamento em
evolução no município, onde a coleta de esgoto passou de 8 para 83% da população atendida,
embora este numero represente apenas a instalação da rede e não o numero de prédios ligados a
ela, já que 20% está fora do sistema. Além da conexão desses 20% ao sistema, para o tratamento
de todo esgoto coletado é necessário a conclusão de uma obra já iniciada pela CORSAN e duas
elevatórias às margens do rio Uruguai. O coletor já iniciado não teve a obra retomada por falta de
autorização do proprietário do terreno, no caso o Governo Federal, através da SPU
(Superintendência de Patrimônio da União), na qual o processo tramita desde maio de 2014. Marco
Antonio Tirelli disse que a atribuição era da FEPAM junto com o órgão licenciador da prefeitura.
Esta obra evitaria que o esgoto fosse lançado in natura no rio. Sobre o tratamento, ainda não é
possível remover fósforo e nitrogênio, processo que está em instalação. O vereador Marcio Amaral
acredita que um dispositivo legal que obrigue a população a ligar seus esgotos à rede resolveria o
problema. Mariza Beck sugeriu que as vereanças da região reúnam-se e achem uma maneira de
mobilizar as pessoas para que façam as ligações caso contrário, é um grande desperdício de
recursos e a continuidade da poluição doméstica nos rios. Sobre o monitoramento de qualidade
disse que há cem pontos onde é feito coleta e análise da água diariamente. Ivo Mello questiona
sobre pontos da cidade onde falta água. Herbert disse que nestes pontos, denominados setores,
durante a madrugada há baixa pressão nas redes, devido à quantidade de pontos de vazamento e
ligações irregulares, o que pode ocasionar a falta de água. Um programa de controle de perdas já
em andamento vai resolver estes problemas.
3 O terceiro item da pauta não foi desenvolvido, substituído pelas informações sobre a cooperação
França Brasil através da participação do Patrick Laigneau. Após falar sobre a sua trajetória
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profissional que o trouxe para morar no Brasil, comentou sobre as tratativas com a Fundação
Maronna para que essa se habilite como agencia de bacia delegatária para atender as necessidades
técnicas da bacia do rio Ibicui. Orientou para que a FM organizasse um grupo de trabalho para a
criação da estrutura da agencia e seus primeiros passos.
4 O presidente Ivo Mello mostrou a plenária os resultados da reunião em formato de imersão que
trabalhou as necessidades estruturais e não estruturais da bacia do Ibicuí, realizada nos dias 1 e 2
de abril, em Manoel Viana, sob a condução do prof Fernando Meirelles. O resultado é parcial pois
ainda é preciso ouvir os habitantes do Alto Ibicui. Quando pronto este documento chamado Plano
Diretor da Bacia do Ibicui norteará as ações que a agência deverá desenvolver. A proposta do Baixo
Ibicui está anexada a esta ata.
Assuntos Gerais - A secretária executiva informou que no dia 17 de maio, em Alegrete, esta previsto um
encontro de capacitação para a implantação do decreto 52.701/2015, que autoriza os municípios gaúchos
a realizar a limpeza e o desassoreamento dos rios a fim de reduzir o impacto das cheias.
Nada mais havendo a tratar, assinam esta ata a secretária executiva, redatora desta e o presidente do
Comitê Ibicuí.
Alegrete, 06 de Maio de 2016.
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