
Ata 70° Reunião do Ordinária 08/05/2015 1 

Aos oito dias do mês de maio de dois mil e quinze, sexta-feira, às quatorze horas 2 

na Sala de Convenções no Centro Universitário Franciscano, no conjunto dois,  rua 3 

Silva 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 Swaroswky-6 

Presidente do Comitê e represente do Centro Universitário Franciscano, Josita 7 

Soares representando secretaria do Meio Ambiente de Itaara Luana Clarissa de 8 

Paula representante o Sindicato dos Engenheiros Civil (SENGE), Cláudio Luis 9 

Saraiva representando Secretaria Estadual de Saúde (SES), Eliane Saibt 10 

representando  a indústria CVI Refrigerantes, Flávio Luiz Nagel representante do 11 

Lions Club Camobi, Fernando Antônio Floresta representando a Sociedade de 12 

Caça e Pesca (SOCEPE), Jairo Dotto e Jorge Zymbal representantes da 13 

Companhia Riograndense de Saneamento (CORSAN), Karine Kochhann Rhoden 14 

Mayer da Associação dos Engenheiros da CORSAN (AECO), Marco Antônio 15 

Saldanha Silveira representando a Associação dos Engenheiros Agrônomos de 16 

São Sepé (AEASS), Érny Lauro Junior representante da Fundação Estadual de 17 

Proteção Ambiental - RS (FEPAM), Marciano Friedrich da fundação MOÃ, Patrick 18 

Laigneau representante da Associação Brasileira de Recursos Hídricos (ABRH), 19 

Rosana Franco Trevisan representante do Instituto de Planejamento de Santa 20 

Maria (IPLAN), Tiago Hatschbach representando a prefeitura municipal de Restinga 21 

Seca e Izabel Cristina auxiliar administrativo do comitê. O presidente do Comitê  22 

Alexandre Swaroswky iniciou a reunião dando as boas-vindas aos presentes. Item 23 

1 - foi realizada a contagem do quórum sendo identificado que não haveria número 24 

suficiente para aprovação da 69º Ata de reunião ordinária do dia vinte de março do 25 

corrente ano. Item 2 - O Prof. Dr. Afrânio Righes, foi apresentado pelo presidente 26 

à plenária no qual apresentou um projeto sob o título de “Ecotecnologias para 27 

reduzir alagamentos e secas em bacias hidrográficas urbanas e rurais”, explicou 28 

todas as etapas do projeto assim como a possível participação do comitê, após 29 

alguns questionamentos dos presentes estabeleceu-se um diálogo entre os 30 

participantes,  desta forma os membros mostraram-se favoráveis à participação do 31 

comitê no projeto apresentado, pois entendeu-se este iria auxiliar no 32 

desenvolvimento do mesmo. Item 3 - O estudante do curso de Sistemas de 33 

Informação, do Centro Universitário Franciscano, Sr. Marcelo apresentou o modelo 34 

inicial para criação do site do comitê Vacacaí e Vacacaí-mirim, nele constavam 35 

informações iniciais e dados recebidos até o momento, informou ainda que após 36 

concluído, o site vai conter informações como atas das reuniões, eventos, horários, 37 

apresentações de trabalho e regimento interno. O Sr. Patrick Laigneau falou sobre 38 

a importância da manutenção do site para que todos os membros possam 39 

visualizar, após esta explanação então foi pedido a aprovação dos presentes para 40 

a continuidade do desenvolvimento do site, sendo que obteve a aprovação dos 41 

presentes. Item 4 - O presidente retomou a palavra e explicou como funciona o 42 

plano de trabalho, sendo que este precisa ser aprovado pela entidade a qual o 43 

comitê faz parte para a captação de recursos, e está aguardando a resposta do 44 

setor financeiro da instituição, neste sentido o Érny Lauro Junior a importância da 45 

aplicação e divisão coerente dos recursos que seriam recebidos.  Item 5 – Sr. 46 

Patrick Laigneau relatou sobre a importância a possibilidade dos presentes em 47 



participar dos cursos online da Agência Nacional das Águas (ANA) de diversos 48 

temas incluindo os que auxiliam na gestão dos comitês. Não havendo 49 

manifestações e nada mais a tratar a reunião foi encerrada, com os agradecimentos 50 

pela participação de todos na 70ª Reunião Ordinária do Comitê de Gerenciamento 51 

da Bacia Hidrográfica dos Rios Vacacaí e Vacacaí-Mirim que nos deram a honra 52 

de suas presenças e para constar foi lavrada a presente Ata que será assinada 53 

pelo Presidente do Comitê, Alexandre Swarowsky.  54 


