
Ata Reunião Extraordinária 13/05/2016 1 

Aos treze dias do mês de maio de dois mil e dezesseis, sexta-feira, às quatorze 2 

horas na Sala de Convenções no Centro Universitário Franciscano, no conjunto 3 

dois,  rua Silva Jardim número um mil duzentos e noventa e cinco, bairro centro, 4 

reuniu-se o Comitê  de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica dos Rios Vacacaí 5 

e Vacacaí-Mirim  e representantes das entidades estiveram presentes: 6 

Alexandre Swarowsky - Presidente do Comitê e represente do Centro 7 

Universitário Franciscano, Alexandre Silva Prestes Souza representante o 8 

Sindicato dos Engenheiros Civil no Rio Grande do Sul (SENGE/RS) e vice-9 

presidente do Comitê, Batista Roi Cruz Rodrigues representante do Comando 10 

Ambiental da Brigada Militar (CABM), Cláudio Luis Saraiva representando 11 

Secretaria Estadual de Saúde (SES), Dirseu Castiglioni representante da 12 

Secretaria Estadual de Saúde (SES), Eliane Seibt representando  a indústria CVI 13 

Refrigerantes, Flávio Luiz Nagel representante do Lions Club Camobi, Fernando 14 

Antônio Floresta representando a Sociedade de Caça e Pesca (SOCEPE), Izabel 15 

Cristina secretaria do Comitê, Jairo Dotto da Silva representante da Companhia 16 

Riograndense de Saneamento (CORSAN), Marco Antônio Saldanha Silveira 17 

representando a Associação dos Engenheiros Agrônomos de São Sepé 18 

(AEASS), Patrick Laigneau representante da Associação Brasileira de Recursos 19 

Hídricos (ABRH), Rosana Franco Trevisan representante do Instituto de 20 

Planejamento de Santa Maria (IPLAN) e Scheila Hollveg. Com a presença de 21 

convidados Eng° José Roberto Ceolin Epstein Superintendente Regional da 22 

CORSAN, Sr. Vilson Serro presidente da Agência de Desenvolvimento de Santa 23 

Maria (ADESM), Gerson Vargas Peixoto representando o Conselho Municipal de 24 

Defesa de Meio Ambiente de Santa Maria (CONDEMA), João Chaves Vereador, 25 

Carlos Geovani Lemos assessor parlamentar, Erny Lauro Meinhardt Junior e 26 

José Antônio Malllmann  representantes da Fundação Estadual de Proteção 27 

Ambiental - RS (FEPAM), Guilherme MartinelliViana OfficeGeo, Rodrigo 28 

Bortoluzzi estagiário da CORSAN, Patrícia Sabino da Silva professora da 29 

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), contou ainda com a presença de 30 

20 alunos do Curso de Engenharia Ambiental do Centro Universitário 31 

Franciscano, e 19 alunos do curso de Técnico em Meio Ambiente da UFSM. O 32 

presidente do Comitê  Alexandre Swarowsky iniciou a reunião dando as boas-33 

vindas aos presentes e mostrando a importância da pauta da reunião a todos 34 

com o assunto sobre a “Concessão do Abastecimento de água e esgoto na 35 

cidade de Santa Maria”. Item 1 – Iniciou-se então um debate entre as partes para 36 

os devidos esclarecimentos entre o Sr. Vilson Serro e o Eng° José Roberto 37 

Ceolin Epstein, o qual fez um breve histórico da participação na prestação de 38 

serviços que a CORSAN presta para o município de Santa Maria, bem como este 39 

contrato trouxe benefícios e ampliação de redes de água e esgoto, e que a 40 

CORSAN procura sempre melhorar seus trabalhos. Um dos objetivos é sanar 41 

questões graves como a drenagem do município, bem como uma forma mais 42 

concreta de captação do rio Vacacaí-Mirim, sendo que o município possui muitos 43 

conflitos pela existência de ocupação urbana desordenada e irregular. A 44 

CORSAN vê com muito otimismo a renovação do contrato de trabalho com a 45 

prefeitura municipal. Dando seguimento ao debate o Sr. Vilson Serro 46 

parabenizou a reativação do Comitê e salientou a sua importância para um 47 

debate sobre as questões ambientais do município e todos os outros que a bacia 48 

dos Rios Vacacaí e Vacacaí-Mirim abrangem. E salientou que o problema para 49 

o desgaste desta concessão de trabalho entre CORSAN e Prefeitura foi atribuído 50 



pela falta de fiscalização por parte da Prefeitura o qual se perdurou por décadas. 51 

Em seguida passou-se a alguns questionamentos o Sr. Dirseu representante da 52 

Secretaria Estadual de Saúde perguntou para o Eng. José Roberto Ceolin 53 

Epstein sobre a seguinte questão: como será feita a renovação da drenagem, 54 

saneamento e esgoto, salientando também se as questões políticas não iram 55 

atrapalhar o desenvolvimento desta proposta. O Eng. José Roberto Ceolin 56 

Epstein relatou que as redes de pequeno diâmetro precisam ser substituídas e 57 

as redes de drenagens precisam ser ampliadas para suprirem a demanda e que 58 

o plano de saneamento precisa ter equilíbrio. O superintendente da CORSAN 59 

mencionou que as questões políticas não podem atrapalhar um assunto tão 60 

importante para a comunidade. O Eng. José Roberto Ceolin Epstein citou que é 61 

possível usar as barragens de maneira a acompanhar o crescimento urbano, 62 

sendo que precisam de mais investimentos e ampliação do plano de 63 

gerenciamento da CORSAN e acrescentou ainda, que haverá grande empenho 64 

por parte de todos envolvidos. O Sr. Vilson Serro citou que se faz necessário 65 

aumentar a rede de água e esgoto para a população. Assim facilitaria o 66 

desenvolvimento do trabalho. Em seguida o Sr. Erny fez a seguinte explanação 67 

sobre o conhecimento do relatório, o qual salientou que observou falhas, e 68 

interagiu com os presentes. Em seguida o vereador Pr João Chaves que foi 69 

relator da Comissão Especial criada pela Câmara Municipal de Vereadores para 70 

tratar da concessão de água e esgoto de Santa Maria, ele fez um breve relato 71 

que o seu parecer que a captação e a municipalização da água não podem ser 72 

envolvidas com questões políticas e será que o município não irá perder? é 73 

preciso fazer uma avaliação e estudo mais aprofundado sobre o tema. O Eng. 74 

José Roberto Ceolin Epstein relatou de forma breve que a cidade e uma de 75 

nossas barragens a do DNOS está necessitando de reparos, sendo que esta 76 

abastece trinta por cento da cidade de Santa Maria. O Sr. Paulo Agostini 77 

representante da SINDIAGUA teceu um breve comentário sobre a necessidade 78 

que o município tem de aproveitar mais os seus recursos hídricos, como a 79 

construção de um parque da barragem no município aproveitando o espaço e 80 

evitando a degradação em torno deste manancial. Logo após o Sr. Patrick 81 

representando ABRH, elogiou o trabalho do Comitê e dirigiu-se ao Eng. José 82 

Roberto Ceolin Epstein levantando a questão dos subsídios cruzados entre os 83 

demais municípios da região assim como os benefícios para toda a região e não 84 

somente para Santa Maria.  O Eng. José Roberto Ceolin Epstein acrescentou 85 

que a comunidade só tem a ganhar, com a modernidade de trabalho da 86 

CORSAN, bem como  com os investimentos que os mesmos já estão sendo 87 

feitos. Como contribuição o Sr. Vilson Serro disse que se faz necessário pensar 88 

num bem comum que possa atender a todos. Item 2-  O presidente Alexandre 89 

Swarowsky teceu um breve relatório sobre Seminário: Agências de Bacia: uma 90 

possibilidade para o RS, o qual foi realizado no último dia nove na UFSM o qual 91 

teve a participação do Comitê. Item 3- Passou-se a palavra para o Sr. José 92 

Antônio Mallmann fazendo um convite para todos os presentes sobre a 93 

Capacitação do Desassoreamento bem como a implantação do decreto 94 

52.701/2015 e tirar dúvidas sobre o mesmo, o qual se realizará dia dezoito de 95 

deste mês e ano, o local será 1° RPMON da Brigada Militar, Rua Pinto Bandeira, 96 

350 com início às treze horas e trinta minutos, reforçou o convite aos presentes. 97 

Item 4 – Houve a apresentação e referendamento da Srtª Scheila Hollveg como 98 

secretária executiva deste comitê. Após então o Presidente Alexandre fez suas 99 

considerações finais agradecendo a presença de todos, pelo amplo debate na 100 



reunião muito proveitosa para ambas as partes. Não havendo mais 101 

manifestações em contrário e nada mais a tratar a reunião foi encerrada, com os 102 

agradecimentos pela participação de todos na Reunião Extraordinária do Comitê 103 

de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica dos Rios Vacacaí e Vacacaí-Mirim que 104 

nos deram a honra de suas presenças e para constar foi lavrada a presente Ata 105 

que será assinada pelo Presidente do Comitê, Alexandre Swarowsky e pelo vice-106 

presidente Alexandre Silva Prestes Souza, será anexada à lista assinada pelos 107 

presentes. 108 


