
Ata 72° Reunião do Ordinária 13/11/2015 1 

Aos treze dias do mês de novembro de dois mil e quinze, às quatorze horas, na 2 

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

Franciscano, rua Silva Jardim, mil duzentos e noventa e cinco, no centro da 4 

cidade de Santa Maria, reuniram-se os representantes das entidades que fazem 5 

parte do Comitê da Bacia Hidrográfica Vacacaí e Vacacaí-Mirim. Deu-se início a 6 

referida reunião com saudação de boas vindas do Srº presidente do comitê 7 

Alexandre Swarowisky. Estavam presentes Alexandre Swaroswky, Centro 8 

Universitário Franciscano, Flávio Luiz Nagel Lions Clube, Batista Roi Rodrigues 9 

e Luiz Antonio de Oliveira Floresta do Comando da Brigada Militar Ambiental 10 

(COMAM), Fernando Antonio Floresta da Sociedade Concórdia Caça e Pesca 11 

(Socepe) Jairo Dotto da Silva e Jorge Zymbal da Companhia Riograndense de 12 

Saneamento (CORSAN), Alexandre Silva Prestes Souza  Sindicato dos 13 

Engenheiros do Rio Grande do Sul (SENGE-RS), Karine Kochhann Rhoden 14 

Mayer da Associação dos Engenheiros da CORSAN (AECO), Rosana Franco 15 

Trevisan  do Instituto de Planejamento de Santa Maria (IPLAN) e Izabel Cristina 16 

Silva da Silva auxiliar administrativo do Comitê. Item 1 – O presidente iniciou um 17 

diálogo sobre enchentes na bacia hidrográfica dos rios Vacacaí e Vacacaí-mirim. 18 

Item 2 – O presente Alexandre Swarowsky informou aos presentes que nos dias 19 

três e quatro de dezembro deste ano do Comitê Vacacaí iria sediar uma reunião 20 

Fórum Gaúcho de Bacias Hidrográficas e solicitou o auxílio dos membros para 21 

auxiliar os participantes visitantes de outras cidades em questões de localização 22 

das necessidades de hospedagem e alimentação dos participantes do evento. 23 

Item 3 - O Sr. Patrick Laigneau relatou sobre sua participação no Encontro 24 

Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas (ENCOB), falou que foi produtiva 25 

a troca de experiências assim como ver as diferentes realidades do Brasil, que 26 

virá ao Brasil uma comitiva francesa para realizar um estudo de como 27 

trabalhamos a questão da distribuição da água e formas de captação. Item 3 –O 28 

Sr. Luiz Antonio de Oliveira Floresta destacou o trabalho do Comando da brigada 29 

militar ambiental acerca da educação ambiental em escolas que vem sendo 30 

realizado pelos mesmos e a importância das ações deste tipo para o comitê. 31 

Item 4 – Assuntos gerais, o presidente Alexandre Swaroswky ressaltou que o 32 

comitê está no aguardo da aprovação da verba destinada para a manutenção do 33 

Comitê, que deverá ser aprovada no mês de dezembro. Ainda na fala do 34 

presidente, o mesmo comunicou aos membros o desligamento da vice-35 

presidente Leticia Viana Osório pelo motivo do fechamento da associação Al 36 

Shadai, o que inviabiliza sua continuidade no cargo. Não havendo manifestações 37 

e nada mais a tratar a reunião foi encerrada, com os agradecimentos pela 38 

participação de todos na 72ª Reunião Ordinária do Comitê de Gerenciamento da 39 

Bacia Hidrográfica dos Rios Vacacaí e Vacacaí-Mirim que nos deram a honra de 40 

suas presenças e para constar foi lavrada a presente Ata que será assinada pelo 41 

Presidente do Comitê, Alexandre Swarowsky. 42 


