
 

 COMITESINOS 

1.a Reunião Plenaria/2010 

11 de março de 2010 

Local: Sala de Seminários II, Biblioteca UNISINOS, São Leopoldo / RS. 

Horário: 14h – 16h30  

 
Pontos de Pauta: 
1) Abertura; 
2) Apreciação e aprovação das atas da 5ª reunião ordinária/09 e 4ª reunião extraordinária/09; 
3) Renovação da composição do COMITESINOS – proposta de deliberação para que seja revisado o 
processo; 
4) Desdobramentos das tratativas para desentrave do processo de elaboração do Plano de Bacia;  
5) Assuntos Gerais:  

- Projeto VerdeSinos; 
- Convênio de Manutenção do COMITESINOS junto à SEMA; 

          - Cobrança pelo Uso da Água: evento de qualificação sobre tal ferramenta de gestão. 
 

 Entidades Presentes 

Grupo I – Usuários da Água - Abastecimento Público: CORSAN, COMUSA e SEMAE; Esgotamento Sanitário e 
Resíduos Sólidos: CORSAN, COMUSA, PM de Sapiranga e SEMAE; Drenagem Urbana: PM de Santo Antônio da 
Patrulha e PM de Três Coroas; Geração de Energia: ausente; Mineração: Assoc. dos Extratores Minerais, 
Comerciantes e Garimpeiros dos Vales do Sinos e Paranhana; Lazer e Turismo: Instituto Martim Pescador; Produção 
Rural: STR de Santo Antônio da Patrulha e STR de Três Coroas; Indústria: AICSul e SINPASUL, ; Grupo II – 
Representantes da População - Legislativos Municipais e Estadual: CM de Santo Antônio da Patrulha; Associações 
Comunitárias: Grupo Escoteiro Peregrino e Assoc. Proprietários de RPPNs do RS - CHARRUA; Clubes de Serviço: 
Rotary C. de São Leopoldo Leste; Instituições de Ensino, Pesquisa e Extensão: UNISINOS, FEEVALE e 
UNILASALLE; ONG’s Ambientalistas: Movimento Roessler e Centro de Estudos Ambientais – CEA Sapucaia; 
Associações Profissionais: Assoc. Arquitetos e Engenheiros Civis de Novo Hamburgo, Assoc. Brasileira de Eng. 
Sanitária e Ambiental – ABES/RS; Organizações Sindicais: SINPROCAN; III Grupo: Representação do Governo do 
Estado: Fundação Zoobotânica; Representantes do Sistema: FEPAM e DRH/RS; CPA: METROPLAN; Demais 
Presentes: Sindicato do Professores Municipais de Novo Hamburgo, Sindiágua, PM de Osório, PM de São Leopoldo, 
PM de Parobé, PM de Portão, PM de Taquara, PM de Novo Hamburgo, EMATER, CICS-Portão, CEAMEM – 
Sapiranga e STR de Rolante.  
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 ATA N° 01/10 - Reunião PLENÁRIA 
No dia onze de março do ano de dois mil e dez, a plenária do COMITESINOS reuniu-se às 14horas, na 
Sala de Seminarios II da Biblioteca UNISINOS, municipio de São Leopoldo/RS, para a realização da 
primeira reunião plenária do corrente ano, coordenada pela diretoria do comitê. 1 – Abertura:  A Vice-
presidente do COMITESINOS, Sra. Luciana Paulo Gomes, procedeu com a abertura dos trabalhos 
agradecendo a participação dos membros e da comunidade. Sra. Viviane Nabinger, Secretária 
Executiva do COMITESINOS, destacou que o Comitê está com maturidade suficiente para fazer 
cumprir o estabelecido em seu regimento interno sobre o desligamento de membros pela falta de 
freqüência mínima. 3 – Proposta de deliberação sobre o processo de ren ovação da composição 
do COMITESINOS : Sra. Viviane retomou as regras vigentes sobre o processo de renovação da 
composição do colegiado do COMITESINOS e ressaltou que o prazo regimental para a posse aos 
representantes das entidades eleitas é o dia 17 de março, data de criação do Comitê. Exibindo planilha 
com dados de todas as gestões do Comite, desde 1988, expôs a situação recorrente de atrasos, ou 
seja, do não cumprimento do prazo regimental. Um dos fatores que contribui para o recorrente 
descumprimento da regra é o fato de ser responsabilidade do Estado a divulgação da abertura do 
processo, através da divulgação de edital público em veículos de comunicação regionais e no Diário 
Oficial do Estado. Outro ponto de destaque é o consumo de pelo menos seis meses para o processo de 
renovação ser completado, desde a composição da comissão eleitoral, divulgação, inscrições, eleição e 
posse. Com base nestes argumentos, a Sra. Viviane explicou que a Comissão Permanente de 
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Assessoramento – CPA, decidiu por apresentar proposta de deliberação à plenária, objetivando solicitar 
ao Conselho de Recursos Hídricos do Estado – CRH/RS a revisão das regras para o processo eleitoral. 
Sr. Silvio Paulo Klein, Presidente do COMITESINOS, relatou que outros comitês da Região Hidrográfica 
do Guaíba estão assumindo a mesma postura, visando valorizar as entidades interessadas em 
participar. Sra. Viviane apresentou o texto da proposta de deliberação, que solicita ao CRH/RS o 
seguinte: a) revisão do ritual de renovação da composição do colegiado, com o objetivo de valorizar a 
participação das entidades interessadas e promover o desenvolvimento institucional do comitê; b) 
prorrogação do prazo de renovação da atual composição, até a conclusão do processo de elaboração 
do Plano Sinos – Plano de Bacia da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos, visando sua continuidade; c) 
descolamento da renovação da composição do colegiado da renovação da diretoria. Sr. Arno Kayser, 
representante do Movimento Roessler para Defesa Ambiental na categoria “ONGs Ambientalistas”, 
manifestou sua preocupação com o real envolvimento da comunidade no processo de elaboração do 
Plano de Bacia, destacando que esta revisão do processo e prolongamento do prazo da gestão atual 
deve prever o aproveitamento efetivo das vagas existentes, especialmente daquelas sub-utilizadas 
atualmente. Sra. Leda Framer, representante da Prefeitura Municipal de Osório, defenseu a divisão da 
categoria Esgotamento Sanitário e Resíduos Sólidos em duas. Sr. Paulo Germano, representante da 
CORSAN na categoria citada, registrou que a operadora tem aberto mão de vagas para que as 
prefeituras possam participar. Finalizada a discussão, foi aprovada a proposta de deliberação 
CBHSINOS010/2010 por unanimidade. 4 – Plano Sinos: Sra. Luciana Gomes, Coordenadora do 
projeto de elaboração do Plano Sinos, relembrou as competências das entidades envolvidas, Consórcio 
Pró-Sinos (Proponente), UNISINOS (Coordenação Técnica) e COMITESINOS (Coordenação Política). 
Recuperou também as etapas de elaboração do Plano: Meta 1 - Instalação do Grupo Gestor 
(cumprida); Meta 2 – Mobilização Social (não iniciada); Meta 3 – Elaboração do Diagnóstico 
(elaboração técnica da primeira versão foi concluída, faltando a revisão, aperfeiçoamento e aprovação 
pela comunidade); Meta 4 – Elaboração de Prognóstico (primeira proposta técnica concluída, faltando 
discussão e aperfeiçoamento com a comunidade); e Meta 5 –Elaboração do Plano de Bacia (não 
iniciada). A primeira parcela do desembolso foi repassada pelo Fundo Nacional do Meio Ambiente – 
FNMA e pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA em Julho/2008, os primeiros resultados 
foram apresentados através de prestação de Contas Financeira e Relatório de Execução Técnica em 
Dezembro/2008, e da etapa seguinte em Dezembro/2009. Sra. Luciana explicou que alguns 
questionamentos de ordem administrativa foram apresentados pelo FNMA, o que está impedindo a 
liberação da parcela seguinte, que permitirá a contratação dos serviços de Mobilização Social e avanço 
das demais etapas. Na condição de entidade proponente, o Pró-Sinos foi convidado a apresentar o 
quadro da situação atual aos membros da plenária, então a Sra. Luciana passou a palavra ao Sr. Julio 
Dorneles, Diretor Executivo do Consórcio. Ele explicou que no mês de dezembro de 2009 eles se 
dedicaram a assegurar a prorrogação do prazo de vigência do convênio com o FNMA, previsto 
originalmente para 31 de dezembro/09. Com isso, conseguiram aditivo de prazo para 31 de outubro/10. 
Segundo Sr. Julio, até 2009 os recursos eram provenientes de saldos orçamentários, mas em 2010 a 
rubrica foi incluída no orçamento da União, o que traz maior segurança. O entrave atual é o 
atendimento à exigencia de auditores do FNMA, de devolução de valores à conta bancária do projeto. 
Tais valores foram questionados pela modalidade de contratação de consultores. Sr. Julio explicou que, 
embora o Consórcio tenha argumentos de contextação com base legal, optaram por reembolsar o 
projeto, pois o processo de discussão jurídica poderia levar muito tempo. O montante a ser devolvido é 
de R$ 178.816,00, que será rateado entre os 22 municípios consorciados. Sr. Julio justificou a demora 
para tal procedimento, explicando que são 22 projetos a serem aprovados pelas respectivas câmaras 
municipais de vereadores, e isso demanda tempo. A previsão é de que até o final de março os 
repasses sejam feitos pelos municípios para em início de abril ser apresentada a comprovação do 
reembolso ao FNMA. Sr. Julio registrou que a equipe técnica do FNMA elogiou a qualidade dos 
relatórios apresentados, portanto o entrave é apenas burocrático e não questiona os resultados do 
trabalho técnico. Sr. Julio relatou que na reunião com os prefeitos dos municípios consorciados eles 
forneceram cópia digital dos relatórios técnicos, usando este produto como um argumento para 
convencimento das prefeituras sobre a importância do rateio para assegurar a conclusão do Plano 
Sinos. Sra. Viviane registrou que compreende a atitude do Presidente do Consórcio, Sr. Ary Vanazzi, 
mas que não poderia deixar de destacar que o procedimento metodológico previsto no respectivo plano 
de trabalho, que respeita aquilo que prevê o Sistema Estadual de Recursos Hídricos, inclui a aferição 
da comunidade através de momentos articulados pelos representantes das categorias com assento no 
COMITESINOS. O produto divulgado não é o resultado final do Diagnóstico ou do Prognóstico, mas 
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apenas uma etapa de um processo mais amplo. Com isso, destacou que aquelas informações poderão 
ser questionadas e a qualidade do Plano de Bacia, como o mais importante instrumento de 
planejamento para uma bacia hidrográfica, ser colocado em dúvida. Sr. Julio Agápio, representante da 
Prefeitura Municipal de Sapiranga na categoria “Esgotamento Sanitário e Resíduos Sólidos”, pergunta 
se a conclusão do Plano Sinos é a única perspectiva de revisão da Portaria 056/09, que impede o 
licenciamento de novos empreendimentos, ou a ampliação dos existentes, se estes forem de médio e 
alto potencial poluidor hídrico. Sra. Viviane diz que o COMITESINOS buscou a revisão da portaria junto 
à FEPAM, apresentando uma série de ações em implementação após a mortandade de peixes ocorrida 
em 2006, o que já poderia estar assegurando melhorias nas condições de qualidade e quantidade dos 
recursos hídricos. No entanto, sem respostas por parte do Estado, a Diretoria do Comitê começa a 
defender a conclusão do Plano, que trará os argumentos necessários a esta negociação. Sr. Adolfo 
Klein, representante da Associação das Indústrias de Curtimento do Rio Grande do Sul na categoria 
“Indústria”, falou sobre o histórico da indústria de curtimento na região para destacar que as proibições 
resultam em prejuízos. Diz que o setor industrial “está de castigo” há três anos e meio, por conta desta 
portaria, o que está fazendo empresas irem embora. A região, segundo Sr. Adolfo, está perdendo sua 
indústria de base, mas é necessário ter coragem para lutar pelo Plano de Bacia e efetivamente avançar 
na gestão das águas. Sra. Viviane manifestou sua opinião sobre o cenário atual de maturidade da 
comunidade da bacia para discussão sobre seu futuro, e disse que a equipe do FNMA deveria vir ao 
Comitê para presenciar isso e perceber o avanço que está sendo impedido. Sr. Julio Dorneles diz que 
vai convidar FNMA para vir ao COMITESINOS. 2 – Apreciação e aprovação das atas : Sr. Silvio Klein 
abre a palavra para possiveis correções ou complementações nas atas da 5ª reunião ordinária/09, 
realizada em setembro de 2009, e da 4ª Reunião Extraordinária/09, realizada em outubro do mesmo 
ano. Sem manifestações, as atas foram aprovadas.  5 – Assuntos Gerais : Sr. Silvio noticiou que o 
Convênio de Manutenção do COMITESINOS foi assinado com a SEMA em dezembro de 2009, e que o 
repasse financeiro foi efetuado em janeiro de 2010. Sra. Viviane Nabinger relatou que a Petrobrás 
repassou a primeira parcela do Projeto VerdeSinos (FUNDEPE, COMITESINOS, UNISINOS e 
Parceiros Locais), em final de dezembro de 2009. As primeiras providências são de confecção das 
peças de comunicação, aquisição de materiais para ações locais e organização do evento de 
lançamento público a ser realizado na Assembléia Legislativa do Estado, possivelmente em um grande 
expediente. A intenção é que o evento seja realizado em abril próximo, valendo como uma reunião 
plenária, do ponto de vista de controle de frequencia. Sr. Julio Volpi, representante da METROPLAN na 
CPA, perguntou se há relação entre o VerdeSinos e a compensação ambiental da obra da BR448. Sra. 
Viviane esclareceu que as iniciativas não têm relação institucional, mas que a lógica de recomposição 
de mata ciliar é a mesma, mudando as áreas de plantio.  Sr. Silvio noticiou que, a partir de proposta 
elaborada pela Câmara Técnica do Guaíba – CTG, do CRH/RS, o Estado está por firmar convênio 
entre a SEMA e a METROPLAN, para que a Fundação exerça temporariamente as funções de Agência 
pelo período de 18 meses, por delegação de competência. A Agência deverá assessorar os comitês e 
efetuar a Cobrança pelo Uso das Águas, mediante delegação do outorgante. Frente a este quadro, Sr. 
Silvio relatou na última reunião do CTG ficou definido que será realizado evento para debater a questão 
da Cobrança, que este evento será em maio/2010, nos turnos manhã e tarde, na UNISINOS. Este 
evento será uma reunião plenária do COMITESINOS, ampliada aos demais comitês. Sr. Odi da Silva, 
representante do CEA Sapucaia na categoria “ONGs Ambientalistas”, questionou sobre o termo “Valor 
da água”, apresentado nas faturas da CORSAN. Sr. Dílson Santos, representante da CORSAN na 
categoria “Abastecimento Público”, explicou que a operadora está se adequando à legislação de 
saneamento, e que por esse motivo mudou a terminologia. Informou que este valor ainda refere-se 
apenas aos serviços de captação, tratamento e distribuição das águas. O Presidente agradeceu a 
participação e contribuições dadas pelos representantes das entidades membro do comitê e 
convidados. E, para constar, lavrei a presente ata que, depois de aprovada, será assinada pelo 
Presidente, pela Vice-Presidente e por mim.  

São Leopoldo, 11 de março de 2010. 
 
 
 
 

               Silvio Paulo Klein               Luciana Paulo Gomes                 Viviane Nabinger 
                       Presidente                         Vice-presidente                      Secretária Executiva 

 


