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COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO IVINHEMA 1 

ATA DA 30ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2 

Aos vinte e sete dias do mês de agosto de dois mil e vinte, às 08 horas, aconteceu a 30ª 3 

reunião ordinária do CBH Ivinhema de forma virtual, considerando o informe 4 

Procomitês/ANA nº 03 de 29 de abril de 2020 acerca de procedimentos e recursos 5 

tecnológicos para viabilizar o cumprimento do calendário de reuniões ordinárias do ano de 6 

2020, tendo em vista as restrições impostas pelo cenário de pandemia do Covid-19 no país. 7 

Considerando ainda a RESOLUÇÃO CNRH Nº 210, de 11 de maio de 2020 publicada no 8 

Diário Oficial da União que dispõe sobre a realização de reuniões do Conselho Nacional de 9 

Recursos Hídricos e de suas instâncias por meio de videoconferência Abertura: O 10 

presidente do CBH Ivinhema Sidenei Ambrósio Tambosi agradeceu participação de todos, 11 

após a confirmação do quórum, participaram os seguintes membros, de acordo com lista 12 

de presença: Claudete de F.P.de S. Bruschi (IMASUL) Carulina Gomes de Menezes 13 

(Prefeitura Municipal de Dourados/IMAM) , Haroldo Pradela (Fundação para Pesquisa e 14 

Difusão de Tecnologia Agropecuária - FUNDAÇÃO MS), Guilherme Afonso da Silva Sutier 15 

(AEARB), Carlos Henrique Lemos Lopes (SEMAGRO), Paulo Eduardo Lima (AIEMS), Cornelia 16 

Cristina Nagel (Prefeitura Municipal de Nova Andradina), Sidinei Ambrósio Tambosi ( 17 

CREA/MS), Naiara Carvalho (SINERGIA), Eliane Maria Garcia (IMASUL), Jose Daniel Freitas 18 

Filho (UFGD), Dulcélya Mônica de Queiroz Souza (SANESUL), Claudio Furukawa (COPASUL), 19 

Ana Beatriz Paiva Sá Earp de Melo (SENAR/MS), Danilton Luiz Flumignan (EMBRAPA), João 20 

Vanderley Azevedo (CAIC), Antônio Luiz neto (ANDAV), Erico Paredes (FIEMS), Daniele 21 

Coelho Marques (FAMASUL), Roberto Luiz Cottica (AEARB), Gustavo Becker Modesto Silva 22 

(Prefeitura Municipal de Caarapó), Niuza Maria Duarte Leite (GELD), José Simeão do 23 

Nascimento Filho (AGRAER), Alex Barbosa (Prefeitura Municipal de Jateí), Flávia Pedron 24 

Machado (SANESUL), Telma Menezes de Araújo (Sindicato Rural de Nova Alvorada do Sul, 25 

Ricardo Michelan (AEAGRAN), Divaldir Fialho (Prefeitura de Ivinhema). E convidados: 26 

Aiesca Oliveira Pellegrin e Valfrido Tomaz (ambos da Embrapa Pantanal). Antes de iniciar a 27 

pauta, Claudete de F.P.de S. Bruschi pede para inserir mais um informe com o tema da 28 

retomada dos estudos de implementação do Instrumento de Enquadramento dos corpos 29 

de água em classes, segundo os usos preponderantes. Na sequência o presidente iniciou a 30 

Pauta: 1 - Aprovação das Atas da 28ª e 29ª Reunião Ordinária – o Presidente Sidenei 31 

Ambrósio Tambosi perguntou aos membros se receberam as ATAs por e-mail e colocou as 32 

mesmas para aprovação, sendo aprovada por aclamação com uma pequena alteração na 33 

substituição nas  duas atas da letra (N) pela letra (M) da sigla do IMAM, a pedido de Carulina 34 

Gomes de Menezes (IMAM). Seguindo a pauta: 2 - Deliberação nº 23 CBH Ivinhema: Plano 35 

de Comunicação – Meta do Componente III/ PROCOMITÊ; O presidente passa a palavra 36 

para Claudete, que iniciou confirmando o envio da  minuta do plano de comunicação, em 37 

anexo, onde consta a proposta de contratação de uma empresa ou consultoria, para 38 

prestação do serviço referente ao plano de comunicação, Claudete fez um breve lembrete 39 

que na 28ª reunião ordinária foi apresentada uma deliberação onde seria contratada uma 40 

empresa especializada em realizar todo esse trabalho do plano de comunicação, e na 41 

presente reunião citada por Claudete o plano não foi aprovado porque ficou dos membros 42 

enviarem contribuições para melhorias e por conta desta não aprovação houve perda de 43 

pontos na tabela de metas da ANA. Claudete informou que o plano estava na pauta que 44 

aconteceria na primeira reunião presencial deste ano e por conta da pandemia não foi 45 

possível e na 29ª reunião do comitê como o plano precisa de um longo debate e ser 46 

detalhado, trouxe o mesmo para ser apresentado na presente reunião, anteriormente até 47 

solicitou a retirada desta deliberação da pauta, porém o presidente Sidenei Ambrósio 48 

Tambosi não ficou de acordo por conta da possibilidade de nova perda de ponto nas metas 49 

da ANA. Claudete buscou auxilio no setor financeiro IMASUL, que mostrou alguns caminhos 50 
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para que a meta fosse executada, através de licitação fica muito difícil por conta dos prazos, 51 

outra alternativa para o plano seria na forma de chamada pública. Na sequência, Eliane 52 

(IMASUL) reforçou que elaborou um Termo de Referência (TDR) para contratar uma 53 

consultoria que fará acessória de comunicação aos comitês e também irá elaborar o plano 54 

do CBH Ivinhema. O governo tem várias empresas de comunicação habilitadas para 55 

atendimento das demandas das secretarias, vamos verificar se poderemos fazer dessa 56 

forma ou contratar por chamada pública. Leonardo (IMASUL) complementou informando 57 

o valor total do contrato da empresa que será R$ 75,000,00, dividido entre os três comitês, 58 

portanto será R$ 25,000,00 para cada comitê no período de 12 meses para prestação de 59 

dois serviços prestar assessoria de comunicação e elaborar o Plano de comunicação. 60 

Daniele Coelho (FAMASUL) questiona por qual período e se será uma execução para a 61 

empresa. Eliane (IMASUL) responde que serão dois produtos que serão entregues, a 62 

empresa deverá elaborar o Plano de Comunicação por comitê num horizonte de 5 anos, 63 

fazendo uma análise do público  e da comunicação interna e externa, os meios de 64 

comunicação adequado para esse público e também assim que assinar o contrato a 65 

empresa já inicia as atividades de assessoria de comunicação dentre das ações previstas no 66 

TDR e assim que o Plano for entregue já inicia as atividades do plano também, ou seja se 67 

contratarmos ainda nesse ano, em 2021 atenderemos duas metas que seria a elaboração 68 

e execução do Plano em um único contrato. Essas são as metas do Procomitê referente ao 69 

Plano de Comunicação elaborado, aprovado e em execução.  O presidente questionou se 70 

essa empresa seria paga pelo governo sem ônus para o comitê. Eliane informou que não, 71 

as empresas que atendem o governo, passaram por um processo e foram habilitadas para 72 

atender, porém não recebem nenhum recurso se as secretarias não demandarem e não 73 

disponibilizarem recursos para isso, por exemplo, o IMASUL solicita para a secretaria de 74 

governo que precisa de elaborar material de divulgação ou cartilhas, a secretaria de 75 

governo indica uma agência das habilitadas que apresenta um orçamento do trabalho a ser 76 

feito, após aprovação e entrega do produto, o Imasul repassa o valor do serviço para a 77 

empresa. Conclui dizendo que o estado não paga mensal para as empresas habilitadas, 78 

paga conforme necessita do serviço. Daniel (UFGD) questiona sobre as ações do Plano de 79 

Comunicação referenciadas no Plano de Bacia, esses instrumentos devem ser consolidados 80 

e ele não conseguiu visualizar isso. Claudete (IMASUL) responde que a partir do momento 81 

que iniciar a elaboração do Plano de Comunicação essas questões e ações previstas no 82 

Plano de Bacia serão consideradas, seria uma ótima oportunidade para envolver as 83 

câmaras técnicas. O Presidente reforçou a colocação de Daniel, dizendo que no Plano de 84 

Bacia tem muitas ações previstas que devem ser consideradas para o Plano de 85 

Comunicação, em seguida coloca a deliberação em votação e sugere enviar o TDR para 86 

elaboração do Plano para a câmara técnica para discussão e aprovação. A Deliberação foi 87 

aprovada por meio do formulário google disponibilizado no chat do ZOOM. Claudete 88 

sugere uma data para a reunião das câmaras técnicas e todos concordam para o dia 09 de 89 

setembro. Em seguida a pauta: 3 – Palestra sobre: “Impacto potencial do javali no 90 

ambiente de produção do Mato Grosso do Sul” que será proferida por Aiesca Oliveira 91 

Pellegrin e Valfrido Tomaz pesquisadores da Embrapa Pantanal. O presidente fez então, 92 

uma breve leitura do currículo dos palestrantes. A palestrante iniciou a palestra abordando 93 

alguns dados sobre javalis e faz uma menção de relatos de produtores referente a invasão 94 

desses animais causando estragos nas lavouras. A palestrante informou que no Brasil nós 95 

temos várias iniciativas e uma delas foi o plano de vigilância em suínos asselvajados, ele 96 

tem uma norma interna do Ministério da Agricultura e a ideia foi implantar um sistema de 97 

vigilância que colocou o manejador e o caçador como um agente de manejo e define 98 

algumas estratégias de controle e sanitárias e o objetivo deste programa foi fazer uma 99 

detecção de outras doenças causada pelo javali. O Presidente agradece as palestras e as 100 
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informações da Aiesca e do Valfrido da Embrapa e dá prosseguimento à pauta: 4 – Palestra 101 

sobre: “Demandas e Disponibilidade Hídrica na Bacia do Rio Ivinhema”  passando a 102 

palavra ao Leonardo Sampaio Costa/Gerente de Recursos Hídricos do IMASUL, inicia 103 

dizendo que desde a constituição de 1988 temos diretrizes para a gestão de recursos 104 

hídricos, que já definia que todos os usos tem que ser outorgados pelo poder público, 105 

define a dominialidade da água que é um bem da união e dos estados para quem as pessoas 106 

devem solicitar autorização para o uso. Acrescenta que a finalidade da política é assegurar 107 

em todo território do Estado disponibilidade de água para os atuais e futuros usos com um 108 

padrão de qualidade e quantidade e já está inserido no trabalho da outorga que é de 109 

assegurar que todo mundo tenha direito e acesso a água, então esse instrumento promove 110 

também a compatibilidade dos usos e reforça um dos princípios da política de que a água 111 

é um recurso natural limitado. Ressalta que a água é de domínio público e que o estado 112 

tem que autorizar e é dotada de valor econômico, ou seja, ela tem valor e pode ser cobrado 113 

o seu uso. São cinco instrumentos para a gestão de recursos hídricos que são: O Plano, 114 

Enquadramento, Cobrança pelo uso, Sistema de Informações e a Outorga. Para outorgar, 115 

ou seja, autorizar o uso, é necessário saber a disponibilidade hídrica no Estado. MS tem um 116 

estudo da disponibilidade hídrica de todo o Estado com dados estatístico que permite saber 117 

a quantidade de água em todo Estado, tanto superficial quanto subterrânea, sem isso não 118 

seria possível emitir a outorga. Lembrando que a Outorga assegura os usos quantitativos e 119 

qualitativos da água, permitindo que todos tem acesso a água. Apresentou que todo o 120 

processo para emissão da outorga inicia-se com o Cadastro que gera se o uso vai necessitar 121 

ou não de outorga. Para exemplificar o estado só teve até hoje apenas um caso de 122 

indeferimento de outorga, ou seja, todos os que requereram no estado conseguiu justificar 123 

e outorgar com adequações. Apresentou que a derivação e captação de água são usos 124 

necessários para cadastrar, extração de água no caso do aquíferos. A outorga não dá direito 125 

a operar o empreendimento, ela dá acesso e direito ao uso da água pelo empreendimento, 126 

mas para operar deve ter o licenciamento ambiental. A análise de outorga são três etapas: 127 

análise de documentos que é a mais complicada, análise de disponibilidade hídrica e análise 128 

de eficiência do empreendimento, ou seja, não é porque tem acesso ao uso da água que 129 

vai desperdiçar. O Estado tem 12.000 usos cadastrados e 5.000 sujeitos a outorga, além 130 

dos usos insignificantes e 500 processos de outorga, ou seja, 5.000 usos cadastrados e 131 

apenas 500 processos de outorga. Regularizados temos 871 barragens, 1.870 captações, 132 

1.900 poços e 230 enquadramentos de efluentes, dos cinco anos de outorga já temos 4.900 133 

usos regularizados. 27% da demanda de uso encontra-se na Bacia do Ivinhema, apresentou 134 

um mapa com todos os dados de captação subterrânea e superficial, barramento e outros 135 

usos.  Só na Bacia do Ivinhema temos 439 barragens cadastradas, 199 regularizadas, 2.324 136 

poços cadastrados, porém 760 regularizados, 758 captações de águas superficiais 137 

cadastradas, porém 356 regularizadas e lançamento 114 cadastros e 61 regularizados. 138 

Apresentou um mapa dos municípios com mais demanda de água, dando destaque para 139 

Dourados que é o com mais de 900 pedidos de regularização, depois vem Rio Brilhante, 140 

Sidrolândia, Nova Andradina, Naviraí e Ponta Porã. Os principais usos regularizados na 141 

bacia são a dessedentação animal, consumo humano que está relacionado a propriedade 142 

rural, irrigação, indústria e abastecimento público. Foram outros usos, como um poço para 143 

dessedentação animal e consumo humano, pode ser um uso comercial tipo um lava-jato 144 

ou lavanderia. Finaliza dizendo que esses dados apresentados foram retirados do PIN-MS 145 

(Portal de Informações e Geoposicionamento de Mato Grosso do Sul) pode acessar pelo 146 

site:www.pinms.ms.gov.br lá tem todos os mapas de outorga, CAR e outros.  Leonardo 147 

encerrou a apresentação se prontificando em trazer para o colegiados os maiores usos em 148 

quantidade de vazão. A principal atividade para uso da água vem da irrigação, respondeu 149 

alguns questionamentos e o Presidente dá continuidade na pauta chamando a Claudete 150 
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para o item 5 - Informes Gerais. Claudete informou a necessidade de convocar uma reunião 151 

extraordinária para apresentar, avaliar e planejar as ações a serem alcançadas nesse ano 152 

de 2020 tendo em vista o recebimento a certificação da ANA, onde ouve uma queda na 153 

pontuação, o comitê está com a pontuação de 88,4%, na capacitação tivemos 18 membros 154 

novos mas apenas um completou a carga horária de 16 horas, então na capacitação que 155 

valia 20%, o peso era 20 o comitê ficou com 16,7, na comunicação precisava ter o 156 

instrumento de proposta de comunicação como o comitê não tem nada aprovado para a 157 

comunicação perdeu-se ponto também, no cadastro foi obtido a nota máxima de 100% 158 

devido estar em dia com todos dados dos membros, na meta de acompanhamento eles 159 

estão exigindo um pouco mais para esse ano que tenha uma interação maior entre os 160 

membros da câmara técnica com os membros do conselho. Claudete sugeriu aos membros 161 

capacitações online, capacitações a distância, foi proposto um evento virtual (Webinar) 162 

organizado em novembro pelas câmaras técnicas do CBH Ivinhema em conjunto com as 163 

demais câmaras técnicas dos outros comitês e mais a câmara técnica do Conselho.  164 

Informou que será retomado os estudos de enquadramento, com agendamento com 165 

cronograma para as atividades. Informou que o Danilton (EMBRAPA) enviou para o comitê 166 

um ofício para assinatura de uma carta de adesão para o Projeto Soluções para uma 167 

Agricultura Irrigada por Pivô Central no MS, uma das linhas de pesquisa da EMBRAPA é o 168 

aumento da eficiência do uso da água na agricultura irrigada. O Presidente informou que 169 

CBH Ivinhema aderiu ao Projeto da EMBRAPA. Claudete informou sobre Seminário de 170 

Segurança de Barragem que vai acontecer no dia 21 de setembro período integral, todos 171 

podem participar as inscrições estão abertas e vamos começar a divulgar. Registrou em ata 172 

ausência justificada na reunião pelos membros Shirley (MUPAM) Astolfo (Prefeitura de 173 

Naviraí) e Mario Maffini (AEAGRAN). O presidente agradeceu ao Danilton pelo convite ao 174 

comitê para aderir ao projeto, e em relação ao evento dos comitês um dos temas que 175 

propõe para o evento do CBH Ivinhema é adequação de estradas rurais, agendou a 176 

extraordinária para final de novembro para apresentação do plano de metas do comitê. 177 

Claudete ainda divulgou a webinar que a ANA realiza no dia de hoje sobre monitoramento 178 

dos recursos hídricos.  O Presidente reafirma a data da próxima reunião ordinária para dia 179 

24 de setembro, para tratar do plano de metas de 2020 e plano de capacitação e com 180 

relação ao enquadramento poderia ser tratado na reunião de novembro, acrescenta que 181 

toda após toda reunião a secretaria executiva está fazendo uma avaliação da reunião para 182 

melhorar a qualidade e dinâmica das reuniões para isso os membros devem preencher o 183 

formulário de avaliação acessando o link disponibilizado no chat e declarou encerrada a 184 

30ª reunião ordinária agradecendo a participação de todos os membros. Esta ata vai 185 

assinada por mim e pelo presidente, sendo anexada a assinatura dos membros, conforme 186 

lista de presença virtual.  187 

Campo Grande/MS, 19 de novembro 2020.  188 

                                                              189 

 190 

SIDENEI AMBROSIO TAMBOSI CLAUDETE DA F. PADILHA DE S. BRUSCHI 
Presidente – CBH Ivinhema Secretaria do CBH Ivinhema 



DATA/HORA NOME ENTIDADE SEGMENTO MEMBRO

8/27/2020 8:10:28 Carulina Gomes de Menezes Prefeitura Municipal de Dourados PODER PÚBLICO SUPLENTE

8/27/2020 8:10:29 HAROLDO PRADELA

Fundação para Pesquisa e Difusão de Tecnologia Agropecuária 

- FUNDAÇÃO MS USUÁRIOS TITULAR

8/27/2020 8:10:43 Claudete de F. Padilha de Souza BruschiInstituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul - IMASUL PODER PÚBLICO TITULAR

8/27/2020 8:10:50 Guilherme Afonso da Silva Sutier

Associação dos Engenheiros Agrônomos de Rio Brilhante - 

AEARB USUÁRIOS SUPLENTE

8/27/2020 8:11:19 Carlos Henrique Lemos Lopes

Sec. de Meio Ambiente, Desen. Econômico, Produção e 

Agricultura Familiar - SEMAGRO PODER PÚBLICO TITULAR

8/27/2020 8:11:27 Paulo Eduardo Lima

Associação dos Irrigantes do Estado de Mato Grosso do Sul - 

AEMS USUÁRIOS SUPLENTE

8/27/2020 8:11:28 Cornelia Cristina Nagel Prefeitura Municipal de Nova Andradina PODER PÚBLICO TITULAR

8/27/2020 8:11:29 Sidenei Ambrosio Tambosi

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de MS –CREA-

MS SOCIEDADE CIVIL TITULAR

8/27/2020 8:11:36 Naiara Carvalho

Sindicato das Industrias de Geração de Energia Elétrica  - 

SINERGIA SOCIEDADE CIVIL SUPLENTE

8/27/2020 8:11:37 Eliane Maria Garcia Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul - IMASUL PODER PÚBLICO SUPLENTE

8/27/2020 8:11:53 JOSÉ DANIEL DE FREITAS FILHO Universidade Federal da Grande Dourados - UFGD SOCIEDADE CIVIL TITULAR

8/27/2020 8:12:36 Dulcélya Mônica de Queiroz Souza Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - SANESUL USUÁRIOS SUPLENTE

8/27/2020 8:12:39 Claudio Furukawa Cooperativa Agrícola Sul Matogrossense - COPASUL USUÁRIOS TITULAR

8/27/2020 8:13:10 Ana Beatriz Paiva Sá Earp de Melo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR SOCIEDADE CIVIL TITULAR

8/27/2020 8:14:04 Danilton Luiz Flumignan Centro de Pesquisa Agropecuária do Oeste - EMBRAPA SOCIEDADE CIVIL TITULAR

8/27/2020 8:15:17 João Vanderley Azevedo Centro de Atenção Integral à Criança e ao adolescente  - CAIC SOCIEDADE CIVIL SUPLENTE

8/27/2020 9:10:49 antonio luiz neto neto

Associação Nacional dos Distribuidores de Insumos Agrícolas e 

Veterinários - ANDAV SOCIEDADE CIVIL TITULAR

8/27/2020 9:14:49 Erico Paredes Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul - FIEMS USUÁRIOS TITULAR

8/27/2020 9:38:10 DANIELE COELHO MARQUES

Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de MS - 

FAMASUL USUÁRIOS TITULAR

8/27/2020 10:15:08 Roberto Luiz cottica

Associação das Revendas de Insumos e Agrotóxicos de Rio 

Brilhante - ARARB SOCIEDADE CIVIL TITULAR
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8/27/2020 10:43:19 Gustavo Becker Modesto Silva Prefeitura Municipal de Caarapó PODER PÚBLICO SUPLENTE

8/27/2020 10:59:34 Niuza Maria Duarte Leite Grupo Escoteiro Laranja Doce - GELD SOCIEDADE CIVIL SUPLENTE

8/27/2020 11:03:19 Jose Simeao do Nascimento Filho

Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural - 

AGRAER PODER PÚBLICO TITULAR

8/27/2020 11:09:15 Alex Barbosa Prefeitura Municipal de Jateí PODER PÚBLICO TITULAR

8/27/2020 11:10:18 Flávia Pedron Machado Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - SANESUL USUÁRIOS TITULAR

8/27/2020 15:23:13 Telma Menezes de Araujo Sindicato Rural de Nova Alvorada do Sul USUÁRIOS SUPLENTE

8/27/2020 8:18:41 Ricardo Michelan AEAGRAN SOCIEDADE CIVIL SUPLENTE

8/27/2020 8:21:42 Divaldir Fialho Prefeitura de Ivinhema PODER PÚBLICO SUPLENTE



DATA/HORA NOME ENTIDADE/INSTITUIÇÃO TELEFONE E-MAIL SEGMENTO

8/27/2020 8:13:39 Leonardo Sampaio Costa Imasul 6733186047 lcosta@imasul.ms.gov.br PODER PÚBLICO

8/27/2020 8:13:50 Márcia Caires Imasul 981587973 mcairesrodrigues8@gmail.com PODER PÚBLICO

8/27/2020 8:14:50 Luciano Jikimura Imasul 6733186085 ljikimura@imasul.ms.gov.br PODER PÚBLICO

8/27/2020 8:16:51

PEDRO GUILHERME FERREIRA DE 

CAMPOS

Prefeitura Municipal de Novo 

Horizonte do Sul 67984482663 pedroambnhs@gmail.com PODER PÚBLICO

8/27/2020 8:16:52 aiesca oliveira pellegrin embrapa pantanal 067992373010 aiesca.pellegrin@embrapa.br PODER PÚBLICO

8/27/2020 8:33:54 Robson dos Santos Gonçalves IMASUL 67992930132 Robsondossantos13@Hotmail.com SOCIEDADE CIVIL
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