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ATA Nº90– 11  de Outubro 2017 

 
PAUTA 

1. Abertura, apresentação da plenária,  informes gerais. 
2. Apreciação da proposta do Governo do Estado  para criação de Agencia de Bacia  
3. Projetos CBH Ibicui 
4. Prestação de Contas 4ª parcela 
5. Assuntos gerais 

 
Abertura: O  presidente Ivo Mello saudou os  presentes, justificando o baixo quórum por conta das 

intensas chuvas na região e a participação de muitos membros no Curso de Segurança de Barragens que 

acontece nos dias 10 e 11 de outubro. De imediato passou para a  análise da Ata 89, aprovada sem 

ressalvas.  

2.Apreciação da proposta do Governo do Estado  para criação de Agência de Bacia – Ivo Mello 
contextualizou o processo de criação das agencias no RS para mostrar como o estado chegou a proposta 
de agencia junto ao BRDE. Sem formação de juízo, discorreu sobre o funcionamento da agencia onde o 
principal será o gerenciamento da conta do Fundo de Recurso Hídricos pelo agente bancário e, a passagem 
de competência aos balcões da FEPAM das secretarias administrativas dos comitês de bacias. Comentou 
sobre o Encontro Estadual de Comitês de Bacias, onde os colegiados analisaram a proposta e apresentaram 
algumas sugestões de melhoramento. O CBH Ibicui, assim como outros  comitês da bacia do Uruguai, 
fecharam atenção com a contra proposta apresentada pelo CBH Santa Maria. 
 
3 . Projetos CBH Ibicuí  - Ivo comentou sobre a frustração de todos os envolvidos no Projeto Escritório 
Técnico que aguardam o aporte de recursos do Progestão, desde o inicio do ano, para que possa 
desenvolver os programas de ações do Plano de Bacia do Ibicui. Ainda assim, algumas dessas ações foram 
executadas com recursos do próprio comitê e de entidades parceiras. 
 
4. Prestação de Contas 4ª parcela – A secretária executiva  apresentou o demonstrativo das despesas do 
CBH Ibicui sobre os recursos da 4ª parcela do convênio com a SEMA\ Fundação Maronna. Diferente dos 
anos anteriores houve sobra de recursos em valores mais elevados, justificado pelo intenso e prolongado  
trabalho  de organização do Projeto Escritório Técnico realizado na sede do CBH Ibicui.  Embora sem 
quórum expressivo, a plenária aprovou o demonstrativo. Mariza mencionou que foi pedido um aditivo ao 
convênio, para mais 12 meses com o aporte de R$100 mil. Ainda, que há possibilidade de que o saldo 
possa ficar na conta do comitê para que possa  realizar os pagamentos vindouros. Aproveitando, o 
presidente Ivo Mello pediu aprovação para que a diretoria participe do Encontro Nacional de Comitês de 
Bacias, que acontece de 6 a 11 de novembro, em Aracaju SE, sendo aprovado. 
 
5- Assuntos Gerais –   Ivo Mello solicitou à representante da BRK Ambiental  informações sobre o avanço 

das obras de saneamento em Uruguaiana.  Magnólia disse que a Bacia 1 já está em operação. Foi sugerido 

que a CBH Ibicui convoque uma reunião  para que a BRK apresente ao público o atual status das condições 

de água e esgoto no município. O representante da CORSAN solicitou ao CBH Ibicui que fizesse contato 

com o programa VIGIAGUA para que fosse realizada campanha de analise de agua no colégio João Mata 

Local:  Casarão Parque Dr. Lauro Dornelles Alegrete Horário : 9h as 12h 
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Soles e  na escola da localidade de Tuparaí, ambos em Itaqui. Mariza comentou sobre a convocação a 

reunião do CONGAPES- Conselho Gaúcho de Aquicultura de Pesca,  agendada para o dia 10 de outubro, em 

POA, mas cancelada pela indisponibilidade de transporte do professor Marcus Querol, da Unipampa de 

Uruguaiana. Sugeriu que  esta reunião fosse realizada em Uruguaiana, em novembro próximo,  haja vista o 

interesse da comunidade da bacia do Uruguai  no assunto da pauta que é a elaboração do Plano de Manejo 

do Dourado, sendo aprovada a sugestão. 

Sem mais assuntos, encerro esta ata, assinada por mim e pelo presidente. 

                                                                               Alegrete, 11 de Outubro  de 2017. 
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