
Ata 69° Reunião do Ordinária 20/03/2015 1 

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

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

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

reuniram-se os representantes das entidades que fazem parte do Comitê da Bacia 5 

Hidrográfica Vacacaí e Vacacaí-Mirim. Deu-se início a referida reunião com saudação 6 

de boas vindas do Srº presidente do comitê Alexandre Swarowisky, em seguida da 7 

Sr.ª Letícia Viana Osório vice-presidente. Estavam Batista Roi Cruz Rodrigues 8 

Comando da-Brigada Militar, Fernando Antônio Floresta Sociedade Caça e Pesca 9 

(SOCEPE), Flávio Luiz Nagel Lions Clube, Jairo Dotto da Silva Companhia 10 

Riograndense de Saneamento (CORSAN), Josita Soares Monteiro e Luciana Silveira 11 

da Rosa representando secretaria do Meio Ambiente de Itaara, Jorge Zymbal 12 

CORSAN, Karine Kochhann Rhoden Mayer da Associação dos Engenheiros da 13 

CORSAN (AECO), Letícia Viana Osório El Shadai, Secretaria do, Luiz Geraldo Cervi 14 

Sociedade Santamariense de Engenheiros Florestais, Luana Clarissa de Paula 15 

Batista  Sindicato dos Engenheiros do Rio Grande do Sul (SENGE-RS), Marciano 16 

Friedrich da fundação MOÃ, Paulo Roberto Agostini SINDIAGUA, Patrick Laigneau 17 

Associação Brasileira de Recursos Hídricos (ABRH), Rosana Franco Trevisan  do 18 

Instituto de Planejamento de Santa Maria (IPLAN), Tiago Aldino Hatschbach 19 

prefeitura municipal de Restinga Seca, Gerson Vargas Peixoto Coordenador Geral do 20 

Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Santa Maria (CONDEMA), 21 

Francisco Rossarolla Forgiarini e Izabel Cristina Silva da Silva auxiliar administrativo 22 

do Comitê. Item 1 - foi realizada uma apresentação de todos os presentes e suas 23 

respectivas entidades aos quais representavam, juntamente com a contagem do 24 

quórum. Para viabilizar a aprovação de alguns assuntos importantes como: 25 

apresentação dos membros, aprovação da nova sede do comitê, criação das 26 

Câmaras Técnicas, elaboração do plano de trabalho, manutenção do Comitê e 27 

assuntos gerais. Item 2 - Foi mencionado necessidade de uma Secretaria Executiva 28 

para assessoramento na nova sede do Comitê. Posteriormente, ficou aprovada a 29 

nova Sede do Comitê no conjunto dois do Centro Universitário Franciscano, na rua 30 

Silva Jardim número um mil trezentos e vinte e três, prédio nove, sala cem. No Item 3 31 

- um grande debate teve inicio em relação a organização do Comitê a Sra. Karine 32 

Kochhann Rhoden Mayer, falou sobre a presença nas reuniões do Comitê bem como 33 

a participação do titular ou então do suplente, para que haja um debate eficiente com 34 

a sociedade e preciso que as entidades se façam presentes. Em complemento, o 35 

presidente Sr. Alexandre Swarowsky releu a lista dos presentes para evidenciar as 36 

vagas em aberto de representantes do Comitê, a Sra. Rosane sugeriu que a lista 37 

deve ser enviada para todos saber,inclusive se os emails estão corretos.O plano de 38 

trabalho segundo o presidente do Comitê Alexandre precisa ser muito bem elaborado 39 

e preenchido,para que se possa fazer a captação de recursos que são disponíveis e 40 

extrema importância para um bom andamento de trabalho do Comitê.De acordo com 41 

a Sra. Rosana Franco Trevisan ressaltou que é necessário ter um posicionamento por 42 

parte do comitê, em relação a alteração do perímetro urbano na região do bairro 43 

Camobi próximo à base aérea, e na canalização do Arroio Vacacaí através de um 44 

ofício aos órgãos responsáveis por este serviço. Pleiteando um mapa em que mostre 45 

a abrangência da bacia hidrográfica, bem como os seus municípios para facilitar o 46 

plano de ação de trabalho. A Sra. Letícia Viana Osório propôs a formação dos grupos 47 

de trabalho com os planos de trabalho (GT), os quais ficaram da seguinte maneira GT 48 

de Educação Ambiental, GT Plano de trabalho – Comissão Permanente de 49 

Assessoramento (CPA), GT Termo de Referência, assim como reuniões bimestrais 50 

para que haja uma manutenção do Comitê. Tendo ainda as reuniões extraordinárias 51 

entre cada uma das reuniões ordinárias. Ficou definindo que a primeira reunião 52 



extraordinária deste ano será em maio, ficando definido o local das reuniões a Sala 53 

de Convenções do Centro Universitário Franciscano, devido as questões de gastos 54 

com deslocamento, até que a obtenção de recursos se reestabeleça. Item 4- nos 55 

assuntos gerais a Sra. Letícia Viana Osório solicitou aos presentes ideias novas para 56 

o trabalho do Comitê, para que o mesmo possa atender seus objetivos de forma 57 

satisfatória. Não havendo manifestações e nada mais a tratar a reunião foi encerrada, 58 

com os agradecimentos pela participação de todos na 69a Reunião Ordinária do 59 

Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica dos Rios Vacacaí e Vacacaí-Mirim 60 

que nos deram a honra de suas presenças e para constar foi lavrada a presente Ata 61 

que será assinada pelo Presidente do Comitê, Alexandre Swarowsky e pela vice-62 

presidente Letícia Viana Osório.  63 


