
Ata 74° Reunião do Ordinária 03/06/2016 1 
Aos três dias do mês de junho, sexta-feira, às quatorze horas na Sala de 2 
Convenções no Centro Universitário Franciscano, no conjunto dois,  rua Silva 3 

Jardim número um mil duzentos e noventa e cinco, bairro centro, reuniu-se o 4 
Comitê  de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica dos Rios Vacacaí e Vacacaí-5 
Mirim  e representantes das entidades estiveram presentes: Alexandre 6 
Swarowsky - Presidente do Comitê-representante do Centro Universitário 7 
Franciscano, Fernando Antônio Floresta representando a, Sociedade de Caça e 8 

Pesca (SOCEPE), Letícia Vianna Osório representando o Sindicato Rural de 9 
Santa Maria conforme justificativa,  Matheus Augusto Goncalves Nunes e Jairo 10 
Dotto da Silva representantes da Companhia Riograndense de Saneamento 11 

(CORSAN), Patrick Laigneau representante da Associação Brasileira de 12 
Recursos Hídricos (ABRH), Rosana Franco Trevisan Instituto de Planejamento 13 
de Santa Maria (IPLAN), Luiz Geraldo Cervi da Sociedade Santamariense de 14 
Engenheiros Florestais, Batista Roi Cruz Rodrigues representante do Comando 15 
Ambiental da Brigada Militar (CABM), Vilson Serro presidente da Agência de 16 

Desenvolvimento de Santa Maria (ADESM) e Scheila Hollveg Secretária 17 
Executiva do Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica dos Rios Vacacaí 18 
e Vacacaí-Mirim. O Presidente Alexandre Swarowsky iniciou a reunião após a 19 

verificação do quórum. Item 1 – O senhor Luiz Geraldo Cervi foi nomeado 20 
pelo Secretário Municipal de Meio Ambiente de Santa Maria, Antonio 21 
Carlos Lemos, para tratar deste item de pauta, o qual iniciou sua explanação 22 

relatando que o vencimento do contrato com a CORSAN com a Prefeitura 23 

Municipal de Santa Maria (PMSM) será em setembro desde ano. Dando 24 
sequência na explanação, registrou que é inviável neste tempo a PMSM assumir 25 
a gestão da água e esgoto da cidade, pois é necessário um período de 26 

planejamento e transição do serviço. Luiz Geraldo Cervi destacou que uma ideia 27 
seria renovar o contrato com a CORSAN modificando algumas cláusulas, para 28 

que posteriormente iniciasse a transição do serviço de água e esgoto por parte 29 
da PMSM. O Senhor Vilson Serro acresceu que no estudo elaborado pela 30 
comissão, o qual faz parte, há duas propostas, uma delas da criação de uma 31 

companhia para que fosse possível fazer a transição da gestão para a PMSM, e 32 

outra de um Contrato de Programa, com o intuito de fiscalizar o contrato que 33 
seria renovado com a CORSAN. O Senhor Jairo Dotto da Silva argumentou que 34 

a opção pelo Contrato de Programa deixaria evidente o caráter fiscalizatório da 35 
PMSM frente à prestação de serviço da CORSAN juntamente com metas e 36 

investimentos claros. Luiz Geraldo Cervi acrescentou que a decisão ainda não 37 
tinha sido tomada e que depende do prefeito municipal. O Senhor Jairo Dotto da 38 
Silva expandiu o relato destacando a idoneidade das obras realizadas pela 39 

CORSAN, o corpo técnico fiscalizador e eficiente, à exemplo da barragem 40 
Rodolfo Costa e Silva, elogiada internacionalmente. Desta forma, Jairo Dotto da 41 
Silva, exprimiu a importância das obras de esgoto pois este “só se faz uma vez 42 
e bem feito”. Luiz Geraldo Cervi expôs que a Barragem Rodolfo Costa e Silva 43 

está transposta entre as bacias diferentes, do Vacacaí-Mirim e Ibicuí. O Senhor 44 
Patrick Laigneau interviu dizendo que essa transposição seria favorável, visto 45 
que permitiria a comunicação e ações conjuntas dos comitês das bacias 46 

envolvidas. Item 2 – Foi repassado aos membros presentes a situação do 47 
andamento do Plano de Recursos Hídricos do Vacacaí e Vacacaí-Mirim, através 48 
das informações recebidas do Sr. Cícero Zorzi da Secretaria de Meio Ambiente 49 
do RS (SEMA), por email. Decidiu-se por enviar um ofício destinado a SEMA 50 



solicitando um cronograma com as datas e etapas faltantes para execução do 51 
plano e que este andamento seja monitorado e divulgado em todas as reuniões 52 
deste comitê. O Senhor Patrick Laigneau destacou a importância do Plano de 53 

Bacias para que o presente Comitê tenha indicadores referente à gestão do 54 
mesmo. Item 3 – O presidente, Alexandre Swarowsky, fez breves relatos dos 55 
eventos: Fórum Gaúcho de Gerenciamento de Bacias Hidrográficas e Reunião 56 
do Conselho de Recursos Hídricos (CRH). Item 4 – Aprovação das atas: A Ata 57 
da 73ª Reunião Ordinária do Comitê foi aprovada pelos presentes. Foi realizada 58 

a leitura da Ata da Reunião Extraordinária do dia treze de maio, decidiu-se que 59 
a mesma seria enviada por email para apreciação dos membros, assim como 60 
sugestão de ajustes para ser aprovada na próxima reunião. Item 5 – Nos 61 

assuntos gerais foi manifestado que haverá um cronograma das próximas datas 62 
de reunião que será colocado no site do comitê. Com os agradecimentos pela 63 
participação de todos na 74a Reunião Ordinária do Comitê de Gerenciamento da 64 
Bacia Hidrográfica dos Rios Vacacaí e Vacacaí-Mirim que nos deram a honra de 65 
suas presenças e para constar foi lavrada a presente Ata que será assinada pelo 66 

Presidente do Comitê, Alexandre Swarowsky e anexada à lista assinada pelos 67 
presentes. 68 


