COMITESINOS
1a Reunião Ordinária/2018
08 de março de 2018
Local: Auditório E09 005 da UNISINOS, São Leopoldo / RS
Horário: 14h – 16h30
PAUTA:
1) Abertura;
2) Aprovação da ata de dez/2017;
3) Processo de renovação da composição do COMITESINOS – Gestão 2018-2010;
4) Apresentação da proposta do “Sistema de Informações Online de Suporte Funcional e Estratégico
de Relevância Ambiental - SINOSFERA”;
5) Campanha “2018, o ano dos 30 anos do COMITESINOS”;
6) Assuntos gerais.
Entidades presentes
GRUPO I – USUÁRIOS DA ÁGUA – ABASTECIMENTO PÚBLICO: CORSAN e SEMAE; ESGOTAMENTO
SANITÁRIO E RESÍDUOS SÓLIDOS: CORSAN, SEMAE, COMUSA, Prefeitura de Esteio e Prefeitura de
Portão; DRENAGEM: Prefeitura de Esteio; GERAÇÃO DE ENERGIA: CEEE; PRODUÇÃO RURAL:
ausente; INDÚSTRIA: SINPASUL e AICSul; MINERAÇÃO: ausente; GRUPO II – REPRESENTANTES DA
POPULAÇÃO - LEGISLATIVO MUNICIPAL E ESTADUAL: Câmara de Caraá e Câmara de Taquara;
ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS: ausente; CLUBES DE SERVIÇOS: ausente; INSTITUIÇÕES DE
ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO: UNISINOS, SENAI, EMATER/RS – ASCAR e FEEVALE; ONGs
AMBIENTALISTAS: ausente; ASSOCIAÇÕES PROFISSIONAIS: ASAEC e ABES/RS; ORGANIZAÇÕES
SINDICAIS: SIMPO; GRUPO III – REPRESENTANTES DE GOVERNO: Sec. da Saúde; ÓRGÃOS DO
SISTEMA: FEPAM, Conselho de Recursos Hídricos – CRH/RS; OUTRAS PRESENÇAS: Prefeitura de Três
Coroas, Prefeitura de Canoas, Prefeitura de Sapiranga, Prefeitura de Campo Bom, Prefeitura de Santo
Antônio da Patrulha, Prefeitura de Sapucaia do Sul, Prefeitura de Igrejinha, Prefeitura de São Francisco de
Paula, Câmara Municipal de Esteio, EMATER/RS, Projeto Biodiversidade, Prefeitura de Rolante, Movimento
Roessler para Defesa Ambiental, Consórcio Pró-Sinos, Promotoria Regional do Rio dos Sinos – MP/RS e
comunidade.
Entidades ausentes sem justificativa
GRUPO I – USUÁRIOS DA ÁGUA – ABASTECIMENTO PÚBLICO: CORSAN; DRENAGEM: Prefeitura de
Portão; GERAÇÃO DE ENERGIA: CEEE; PRODUÇÃO RURAL: STR de Santo Antônio da Patrulha,
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Caraá, Sindicato Rural de Santo Antônio da Patrulha, STR de
Taquara, STR de Rolante; INDÚSTRIA: ACI- NH/CB/EV, COOPERJA, CICS/Portão; MINERAÇÃO: Ass. dos
Extratores Minerais Vale do Rio dos Sinos e Paranhana; GRUPO II – REPRESENTANTES DA
POPULAÇÃO - LEGISLATIVO MUNICIPAL E ESTADUAL: Câmara de São Leopoldo, Câmara de Estância
Velha, Câmara de Campo Bom, Câmara de Canoas; ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS: União das Assoc.
de Bairros e Vilas de Campo Bom , Inst. São Leopoldo 2024, Ass. Cultural Marcelo Breuning, Grupo
Escoteiro Peregrino; CLUBES DE SERVIÇOS: Rotary Club São Leopoldo Leste; INSTITUIÇÕES DE
ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO: UNISINOS, ABRASINOS, IRGA; ONGs AMBIENTALISTAS: Projeto
Mira Serra, Movimento Ambientalista da Região das Hortênsias – MARH, ASTEPAN, Grupo Ecológico de
Rolante, UPAN; ORGANIZAÇÕES SINDICAIS: SENGE/RS, SINPROCAN; GRUPO III –
REPRESENTANTES DE GOVERNO: FZB/SEMA, Secretaria de Segurança; ÓRGÃOS DO SISTEMA:
METROPLAN.
Entidades ausentes com justificativa

GRUPO I – USUÁRIOS DA ÁGUA – ABASTECIMENTO PÚBLICO: COMUSA, SEMAE; PRODUÇÃO
RURAL: Assoc. Arrozeiros de Santo Antônio da Patrulha; INDÚSTRIA: SINDIQUIM; MINERAÇÂO: Ass. dos
Extratores Minerais Vale do Rio dos Sinos e Paranhana; ONGs AMBIENTALISTAS: Movimento Roessler
para Defesa Ambiental.
001
ATA N° 01/18 - Reunião PLENÁRIA ORDINÁRIA
002 Aos oito dias do mês de março ano de dois mil e dezoito, a plenária do COMITESINOS se reuniu às
003 quatorze horas, no Auditório E09005 da Unisinos, município de São Leopoldo/RS, para realização da
004 primeira reunião ordinária do corrente ano. 1) Abertura: O presidente do COMITESINOS, Adolfo Klein,
005 deu as boas-vindas a todos, fez referência ao “Dia da Mulher” e apresentou a pauta. 2) Aprovação da
006 ata da reunião plenária de dezembro/2017: Adolfo lembrou que a minuta da ata foi remetida por
007 meio eletrônico a todos os membros com antecedência, e que as correções recebidas foram
008 incorporadas. Abriu espaço para manifestações e sem novas mudanças, a ata foi plenamente
009 aprovada. 3) Processo de renovação da composição do COMITESINOS – Gestão 2018-2010:
010 Adolfo explicou que a instancia superior do Sistema de Recursos Hídricos é o Conselho de Recursos
011 Hídricos – CRH/RS, representado (na presente reunião), pela sua secretária executiva adjunta,
012 Carmem Silva. Carmem informou que a abertura do processo de renovação da composição do
013 COMITESINOS se deu a partir da publicação do Aviso SEMA – CRH/RS Nº 02/2018, no último dia 28
014 de fevereiro, no Diário Oficial do Estado – DOE/RS e no Correio do Povo (jornal de circulação
015 regional). O mandato da gestão atual, eleita em 2015, encerraria em 2017. Carmem relatou que a
016 plenária do COMITESINOS solicitou ao CRH/RS, através da Deliberação CBHSINOS075/2017, a
017 possibilidade de prorrogar o mandato da composição atual, a fim de que a condução do processo de
018 renovação pudesse se dar em período favorável à divulgação e mobilização social; e que a publicação
019 do aviso de renovação fosse programada para a última semana do mês de fevereiro/2018. A demanda
020 do COMITESINOS foi aprovada pelo CRH/RS tendo em vista os termos da Resolução CRH nº
021 205/2016, que reconhece a dificuldade de mobilização social nos meses de dezembro, janeiro e
022 fevereiro, especialmente para processos de renovação da composição dos comitês de bacia. A partir
023 da publicação do aviso público, foi possível calcular os prazos de cada etapa do processo, respeitado
024 o Regimento Interno do COMITESINOS. Por este motivo, Carmem comunicou que o CRH/RS colocará
025 em análise a possibilidade de reprogramar o fim do mandado atual para junho/2018, possibilitando o
026 cumprimento de todas as etapas. Carmem destacou que o processo de renovação da composição dos
027 comitês segue regramento legalmente estabelecido, que o COMITESINOS elegeu sua comissão
028 eleitoral, conforme determina a Resolução CRH nº 219/2017, e que todas as etapas deste processo
029 são acompanhadas pelo CRH/RS. Por fim, Carmem informou que, após a posse do novo plenário, o
030 COMITESINOS precisará revisar a distribuição das vagas entre as categorias de acordo com a
031 Resolução CRH nº 230/2017, até julho do corrente ano. Débora Cristina da Silva, secretária
032 administrativa do COMITESINOS, lembrou que em setembro de 2017 a plenária aprovou a
033 “Deliberação CBHSINOS075/2017 – Do ritual para o Processo de Renovação da Composição do
034 COMITESINOS” que, a partir do Regimento Interno, deliberou sobre os prazos necessários a cada
035 etapa. O que oficializa a abertura do processo é a publicação do edital pela SEMA, ocorrido em 28 de
036 fevereiro. A partir da publicação, inicia o período de inscrições de entidades candidatas (até
037 12/04/2018); análise das inscrições pela Comissão Eleitoral deverá ser feita até dia 23/04/2018 e, pelo
038 CRH/RS até dia 30/04/2018. Em seguida, ocorre a divulgação da lista de inscrições homologadas. No
039 dia 10/05/2018 será realizada a assembleia de eleição das entidades por categoria, e seu resultado
040 será remetido ao CRH/RS pela Comissão Eleitoral. Até dia 15/05/2018 ocorrerá a chancela dos
041 resultados pelo CRH/RS e as entidades eleitas terão até o dia 21/05/2018 para indicar seus
042 respectivos representantes, que tomarão posse no dia 30/05/2018, quando também será realizada a
043 eleição da nova diretoria entre os membros empossados. Débora explicou que o envio da ficha de
044 inscrição pode ser feito por meio eletrônico, desde que a ficha tenha sido corretamente preenchida e
045 assinada a punho pelo responsável legal da entidade. Adolfo abriu espaço para esclarecimento de
046 possíveis dúvidas, não havendo manifestações, passou ao ponto seguinte da pauta. 4) Apresentação
047 da proposta do “Sistema de Informações Online de Suporte Funcional e Estratégico de
048 Relevância Ambiental - SINOSFERA”: Viviane Nabinger, secretária executiva do COMITESINOS,
049 resgatou os termos da “Deliberação CBHSINOS044/2014 – Do Plano Gerencial para a Implementação
050 do Plano de Bacia”, aprovada pela plenária no período de finalização da elaboração do primeiro Plano
051 de Bacia. Desde então, o COMITESINOS vem construindo com seus parceiros, especialmente
052 aqueles ligados ao Projeto VerdeSinos, caminhos para contribuir com o alcance das metas fixadas no
053 Plano. E embora as entidades tenham avançado muito, sem fugir de seus respectivos papeis legais,
054 há muito o que evoluir no registro e publicização dos resultados. Viviane lembrou que muitos dos
055 estudos contratados pelo Estado tem a previsão de um Sistema de Informações Geográficas – SIG,
056 mas que eles não conversam entre si, e, no geral, ficam guardados nas entidades. A proximidade do
057 COMITESINOS com o Polo Tecnológico da Unisinos, foi destacada por Viviane como uma
058 oportunidade de suprir esta necessidade de organização e publicização de dados aos recursos
059 tecnológicos disponíveis muito perto de nós. Por este caminho, iniciaram as tratativas com a empresa
060 W3K Tecnologia, que demonstrou interesse em ser parceira no desenvolvimento de soluções que
061 atendam às demandas do COMITESINOS. Para que a plenária pudesse compreender melhor a
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proposta, Viviane passou a palavra à Débora, ao Fernando Soares (Prefeitura de Três Coroas) e ao
Daniel Klafke (da empresa W3K). Na sequência, a secretária administrativa do Comitê exibiu
fotografias dos painéis utilizados no processo de mapeamento dos campos de dados (espaços para
cadastramento de informações), demonstrando a complexidade do desafio. De maneira sucinta,
Débora apresentou os principais estágios de entrada de dados no SINOSFERA, considerando como
matriz básica os programas definidos como agenda mínima no Plano de Bacia. Resumidamente,
qualquer dado que for cadastrado estará atrelado ao horizonte de alcance das metas do Plano de
Bacia. Desde projetos estruturais (como obras de esgotamento sanitário) até atividades pontuais
(como palestras de sensibilização para conexão das economias à rede coletora de esgotos),
considerando aspectos financeiros, geográficos, temporais, de cooperação e de monitoramento dos
resultados planejados e obtidos). Fernando Soares, que tem sido absolutamente parceiro da
concepção e motivador da construção do SINOSFERA, demonstrou didaticamente a proposta.
Inicialmente, explicou que sua rotina abrange, pelo menos, quatro municípios. Ele reside em Estância
Velha, trabalha a maior parte da jornada em Três Coroas, tem filhas que moram em Ivoti, e seus pais
que moram em Novo Hamburgo. O cidadão da bacia hidrográfica do Rio dos Sinos, conforme imagens
ilustrativas usadas por Fernando: fica preso no engarrafamento da BR116; busca momentos de lazer,
esporte e aventura na natureza; enfrente inundações; se depara com crimes ambientais; participa de
espaços de debate democrático; estuda; trabalha; produz riquezas no campo e na cidade; se
voluntaria em projetos ambientais, humanitário. A afirmação destacada por Fernando foi que “não
vivemos em um único município”, e que além disso, somos totalmente “diversificados em nossos
desejos e nossas necessidades”. E além de estarmos conectados pela internet, pelas estradas, ainda
estamos conectados pela malha hídrica que arrasta o registro dos impactos causados em uma
localidade e exibe aos cidadãos das localidades a jusante. Tudo isso, com coisas acontecendo
permanentemente. Fernando justificou que é preciso observar tudo isso para compreender a urgência
do foco na unidade da bacia hidrográfica. A execução do Plano de Bacia, que envolve inúmeros atores
em um espaço de tanta diversidade, é um desafio muito complexo. Neste sentido, o SINOSFERA
possibilitará o registro de informações sobre a execução do Plano de Bacia, a visualização das
informações por meio de relatórios e mapas dinâmicos, além da comunicação dos avanços e
retrocessos. O diretor da empresa W3K Tecnologia, do Grupo SKA, Daniel Klafke, apresentou as
soluções disponíveis na plataforma Greendocs e que poderão atender às demandas do
COMITESINOS. Além da resolução de problemas típicos da gestão de projetos, o sistema possibilitará
a criação de aplicações de gestão da informação, dispondo de banco de dados apropriado aos seus
propósitos, organizando e correlacionando as informações existentes e a serem produzidas sobre
recursos hídricos e temas afins, no âmbito da bacia hidrográfica do Rio dos Sinos. Daniel destacou
alguns dos clientes da W3K, como: Stihl, Gerdau, Itaipú Binacional, Yara, BNDS, Marcopolo, CEEE.
Viviane destacou que a viabilização do SINOSFERA está sendo negociada com o Ministério Público. O
coordenador da Promotoria Regional Ambiental da Bacia do Rio dos Sinos – MP/RS, Dr. Felipe
Teixeira Neto, se manifestou positivamente sobre a ferramenta e valorizou iniciativas que busquem a
organização de dados e otimização de esforços. 5)
Campanha “2018, o ano dos 30 anos do
COMITESINOS”: Adolfo falou com entusiasmo sobre as três décadas de trabalho do COMITESINOS,
criado em 17 de março de 1988. Lembrou que a criação do Comitê resultou do Simpósio para
Recuperação do Rio dos Sinos, ocorrido em 1987. Criado antes mesmo da publicação da Lei Gaúcha
das Águas (que instituiu o Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos através da Lei
Estadual Nº 10.350/1994), pioneiramente, o COMITESINOS já adotava a bacia hidrográfica como
unidade básica de planejamento e gestão. Para que representantes da população e representantes do
setor industrial pudessem ter um espaço de diálogo, foi criado o COMITESINOS, primeiro comitê de
bacia de rio de domínio estadual no Brasil. Tendo sido uma das principais conquistas do movimento
ambientalista em âmbito local, com destaque para duas entidades: Movimento Roessler para Defesa
Ambiental (do município de Novo Hamburgo) e a União Protetora do Ambiente Natural – UPAN (do
município de São Leopoldo). O presidente relatou que há uma negociação em andamento com o
Grupo Sinos, para inserções durante o ano de 2018, marcando os 30 anos a partir de um resgate de
momentos cruciais da história do Comitê. Os membros da plenária e a comunidade estão sendo
convidados a compartilhar imagens, fotografias, para a composição de um painel dos 30 anos. 6)
Assuntos Gerais: a) Relato da Câmara de Taquara acerca da articulação para assegurar
recursos do Governo Federal para obras de saneamento: Guido Mário Prass Filho, representante
da Câmara de Taquara do COMITESINOS, resgatou o contexto que motivou a mobilização dos
vereadores frente à possibilidade de o município de Taquara perder valores aprovados pelo Programa
de Aceleração do Crescimento - PAC para implantação de Projeto de Esgotamento Sanitário na
cidade. Guido valorizou a colaboração e os esforços do Ministério Público/RS, do COMITESINOS, de
câmaras e prefeituras. Relatou que, a partir desta mobilização, o Ministério das Cidades prorrogou o
prazo para julho/2018. Manifestou a insatisfação com a falta de informações consistentes e respostas
concretas por parte da CORSAN. Prevendo que o prazo assegurado ainda é escasso, estão se
propondo a organizar uma audiência pública sobre o tema. Adolfo agradeceu o relato de Guido. b)
Relato da Prefeitura de Portão sobre trabalho indicado ao 8º Fórum Mundial da Água: Marisa
Braga, servidora pública de Portão e representante do Sindicato dos Servidores Públicos de Portão –
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SIMPO na categoria “Organizações Sindicais” do COMITESINOS, fez relato sobre a indicação do
Projeto “Observando Rios”, executado na sub-bacia do Arroio Portão, para apresentação durante o 8º
Fórum Mundial da Água. Sob a coordenação da organização SOS Mata Atlântica, o projeto foi
executado no âmbito dos Projetos Dourado e Projeto VerdeSinos, com monitoramento pedagógico das
condições de qualidade das águas. Adolfo parabenizou a Profa. Marisa pelo destaque. Encerrados os
temas previstos na pauta, o presidente agradeceu a participação dos presentes. E, para constar, lavrei
a presente ata que, depois de aprovada, será assinada pelo Presidente, pelo Vice-presidente, pela
Secretária Executiva e por mim.
São Leopoldo, 12 de abril de 2018.

Débora da Silva
Sec.Administrativa

Viviane Nabinger
Sec. Executiva

Claudinei Baldissera
Vice-presidente

Adolfo Klein
Presidente

