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Olá.
Meu nome é Cristiano Daniel Moreira, nascido e criado na cidade de Erechim.
Desde o planejamento territorial com vistas a formação da nossa querida cidade de Erechim, já se discutia a
eventual, restrição de acesso a água potável em quantidade e qualidade, especialmente, por nossa condição
física de locação territorial e ausência de rios com maior volume de água (estamos no alto dos morros em
divisores de água e com a presença apenas de pequenas sangas e riachos).
Pois bem, mais de cem anos de ocupação e pressão territorial diversa se passaram e nossa condição inicial
cada vez mais se confirma.
Por décadas nossos centros de ensino e pesquisa e nossa comunidade, acumulam diagnósticos e estudos
ambientais e muito pouco, enquanto sociedade, conseguimos avançar nesse tema e em especial na
recuperação ambiental das bacias hidrográficas visando manter água em quantidade e qualidade
necessárias ao nosso bem estar e desenvolvimento.
Desta forma, valendo-me da oportunidade da participação social prevista e promovida por essa consulta
pública, sugiro que a nova oportunidade criada à luz da concessão dos serviços de água e esgotos possa
mudar radicalmente o cenário discorrido, de tal sorte que amplo programa de recuperação ambiental possa
ser implementado inicialmente às bacias dos rios Leãozinho, Ligeirinho, Campo e Cravo, bacias estas que
aportam diretamente água ao nosso reservatório municipal.
Ainda, que dentro da estratégia de recuperação ambiental nossos agricultores sejam reconhecidos, até
mesmo financeiramente, como importantes agentes da manutenção em qualidade e quantidade das águas
que aportam nosso reservatório.
Sendo assim, seja via outorga onerosa ao futuro concessionário seja via taxa ou tarifa aplicada a todos os
usuários dos serviços de águas e esgotos, possamos ter recursos suficientes para mantermos qualidade de
vida e processos de desenvolvimento econômico, centrados na recuperação ambiental ampla e irrestrita.
Atenciosamente.
Biólogo Cristiano Daniel Moreira
Mestre em Ciência e Tecnologia Ambiental.
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