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 Nº85– 26 de Agosto 2016
Local: Sindicato Rural de Manoel Viana
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. A criação do Conselho Gestor do Parque do Espinilho –– Tatiane Uchoa - chefe da UC
3. Plano Diretor da Bacia do Ibicui – Fase C e a Agencia de Bacia piloto– apresentação das propostas
de trabalho, organização e projetos. – GT Agencia Ibicuí
4. Assuntos Gerais
1. Abertura: O presidente Ivo Mello saudou os presentes, procedeu a apresentação da plenária e colocou
a Ata 84 para análise, recebendo aprovação unânime dos membros deste comitê. A secretária executiva
falou sobre o processo eleitoral, cujas inscrições encerram no dia 15 de outubro, solicitando que as
entidades façam seu cadastramento e os membros auxiliem na divulgação. Orientou sobre as formas
disponíveis para o acesso à ficha de inscrição, dando ênfase aos arquivos com todas as informações
necessárias no site do comitê Ibicui. Lembrou que também se renova a diretoria após as eleições das
entidades. 2. A criação do Conselho Gestor do Parque do Espinilho – Tatiane Uchoa, gestora do Parque do
Espinilho, atendendo ao convite do CBH Ibicui, apresentou o Parque do Espinilho para os presentes,
quanto aos seus aspectos físicos, flora e fauna, dando conhecimento ao processo de criação do Conselho
Gestor daquela unidade de conservação. 3.Plano Diretor da Bacia do Ibicuí – Fase C e a Agência de Bacia
piloto– apresentação das propostas de trabalho, organização e projetos. – GT Agência Ibicuí- Os
integrantes do GT Agência, Mariza Beck, Adriana Vargas e Patrick Laigneau apresentaram à plenária os
resultados parciais dos trabalhos de criação da agência piloto da bacia do Ibicui, item da elaboração da
Fase C do Plano de Bacia, anexada a esta ata. A plenária manifestou-se favorável aos resultados expostos
até o momento.
4.Assuntos Gerais –Nada mais havendo a tratar, assinam esta ata a secretária executiva, redatora desta e o
presidente do Comitê Ibicuí.
Alegrete, 26 de Agosto de 2016.
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