
Ata 71° Reunião do Ordinária 07/08/2015 1 

Aos sete dias do mês de agosto de dois mil e quinze, às quatorze horas, na Sala 2 

de Convenções, prédio onze, conjunto dois do Centro Universitário Franciscano, 3 

rua Silva Jardim, mil duzentos e noventa e cinco, no centro da cidade de Santa 4 

Maria, reuniram-se os representantes das entidades que fazem parte do Comitê 5 

da Bacia Hidrográfica Vacacaí e Vacacaí-Mirim. Deu-se início a referida reunião 6 

com saudação de boas vindas do Srº presidente do comitê Alexandre 7 

Swarowisky, em seguida da Sr.ª Letícia Viana Osório vice-presidente. Estavam 8 

presentes Alexandre Swaroswky, Centro Universitário Franciscano, Letícia 9 

Viana Osório da Associação Al Shadai, Jairo Dotto da Silva e Rosa Libana de 10 

Moura da Companhia Riograndense de Saneamento (CORSAN), Alexandre 11 

Silva Prestes Souza  Sindicato dos Engenheiros do Rio Grande do Sul (SENGE-12 

RS), Cláudio Luis Saraiva representando Secretaria Estadual de Saúde (SES), 13 

Eliane Saibt representando  a indústria CVI Refrigerantes, Jocélvio Gonçalves 14 

da Associação dos arrozeiros de Formigueiro,  Michele Soares Quadros 15 

Secretaria do Meio Ambiente da prefeitura municipal de Formigueiro, Rosana 16 

Franco Trevisan  do Instituto de Planejamento de Santa Maria (IPLAN), Osvaldir 17 

Sherer Becker Sindicato Rural de Formigueiro,  Patrick Dotto da secretaria de 18 

agricultura da prefeitura municipal de Restinga Seca, Tiago Aldino Hatschbach 19 

prefeitura municipal de Restinga Seca, Eldo Frantz vice-presidente do Comitê 20 

Santa Maria e Izabel Cristina Silva da Silva auxiliar administrativo do Comitê. 21 

Item 1 – O Sr. Eldo Frantz iniciou a reunião com esclarecimentos sobre a 22 

importância do gerenciamento do plano de bacia hidrográficas, destacou as três 23 

etapas que o mesmo possui. Sendo a primeira etapa mais complicada é 24 

composta por um diagnóstico para que na segunda etapa, seja realizado o 25 

enquadramento das industrias que fazem parte da bacia, a terceira etapa é 26 

composta por um plano de ação que acarreta em cobranças para que seja 27 

trabalhada a realidade da bacia. O convidado destacou ainda, a importância do 28 

comitê na discussão para convergir interesses, decidir e consensualizar as 29 

necessidades dos habitantes da bacia, ressaltou ainda que neste contexto é de 30 

suma importância a educação ambiental relacionada com diálogos e enfatizar a 31 

gestão da água e seu desenvolvimento para que todos possamos exigir uma 32 

água de qualidade. Item 2 -  O presidente Alexandre Swarowsky retomou a 33 

palavra para que fosse discutido o Termo de Referência da bacia dos rios 34 

Vacacaí e Vacacaí-mirim, após o debate entre os membros foi possível emitir um 35 

parecer favorável ao documento analisado. Item 3 – Foi realizada a leitura dos 36 

ofícios de novos representantes para apreciação dos membros do comitê. Não 37 

havendo manifestações e nada mais a tratar a reunião foi encerrada, com o 38 

agradecimento especial ao Sr. Eldo Frantz pela participação e aos demais 39 

presentes na 71ª Reunião Ordinária do Comitê de Gerenciamento da Bacia 40 

Hidrográfica dos Rios Vacacaí e Vacacaí-Mirim, para constar foi lavrada a 41 

presente Ata que será assinada pelo Presidente do Comitê, Alexandre 42 

Swarowsky e pela vice-presidente Letícia Viana Osório. 43 


