COMITESINOS
Pontos Gerais da Pauta:
1. Eleição da Direção – Gestão 2003 – 2005
2. Instalação e formação da Comissão Permanente de Assessoramento
3. Instalação e formação da Comissão Fiscal
4. Deliberação sobre a coordenação da Romaria das Águas no âmbito da bacia Sinos
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Aos 24 dias do mês de julho do ano 2003, o plenário do COMITESINOS reuniu-se às 14horas, na sala
do Pós I, UNISINOS – São Leopoldo/RS, para a realização da sua segunda reunião extraordinária,
correspondente à terceira reunião, no ano. Conforme a convocação regimental, a pauta prevista
constou do tema referente à eleição da nova diretoria, gestão 2003 – 2005, e desdobramentos
decorrentes, a saber: a) instalação da Comissão Permanente de Assessoramento - CPA e nomeação de
seus integrantes; b) instalação da Comissão Fiscal e nomeação dos seus integrantes. Ao dar início aos
trabalhos, o Presidente eng. Jorge Alberto Albrecht Filho, representante da Associação de Engenheiros
e Arquitetos do Vale dos Sinos –AEA, apresentou a seqüência dos procedimentos regimentais do
processo de eleição segunda a orientação que segue: 1. Informe sobre as habilitações: considerando o
Art. 16 da 10.350/94: ”Os Comitês serão presididos por um de seus integrantes pertencentes aos
grupos definidos no inciso I ou II do artigo 13 (Grupo dos Usuários da Água – Grupo I, e do Grupo de
Representantes da Comunidade – Grupo II), eleito por seus pares, para um mandato de 2 anos,
permitida a recondução”. 2. Apresentação das nominatas: indicação dos candidatos à Presidência e à
Vice-Presidência (nome e entidade que representa); 3. Apresentação dos Planos de Trabalho para a
gestão 2003 – 2005, pelos candidatos: No prazo de 10 minutos, os candidatos deverão apresentar a
respectiva proposta para a condução do COMITESINOS para o período de 2 anos, contendo as linhas
gerais quanto aos temas a serem tratados nos âmbito do Comitê (se possível, definindo prioridades)
bem como os procedimentos para a condução dos mesmos; 4. Deliberação sobre a eleição: por
votação ou por aclamação (no caso de haver apenas uma nominata. Nesta situação, ficam
automaticamente suprimidos da pauta os itens 6 e 7); 5. Verificação do quorum (metade mais um):
para a eleição do mandato 2003 – 2005, por orientação do Secretário Executivo do CRH/RS, não
deverão ser consideradas as vagas de representação dos órgãos da administração direta (Federal e
Estadual); sendo assim, excepcionalmente, o quorum para a eleição 2003 será estabelecido com a
presença de 17 representantes das entidades membro; 6. Prazo para os acordos: na existência de mais
de uma nominata para concorrer à direção, os integrantes do Comitê terão o prazo de 15 minutos para
definir, reservadamente, seu voto; 7. Votação: o plenário deverá deliberar pelo voto (se aberto ou
fechado) ao que se sucederá a votação; 8. Posse da nova direção: a direção em exercício dará posse à
direção eleita; caso haja recondução da direção em exercício, o processo de eleição é apenas
homologado pelo plenário; 9. Indicação do Secretário Executivo: a direção eleita e empossada
apresenta a sua indicação para o cargo de Secretário Executivo; o Plenário deverá homologar a
indicação; 10. Composição da Comissão Permanente de Assessoramento (Art. 12 do Regimento
Interno): será definida pela Diretoria eleita e referendada pelo Comitê (Plenário), tendo mandato
coincidente com o mandato da Diretoria; 11. Encerramento do processo de eleição: A Diretoria eleita
e empossada considera encerrado o processo de eleição; 12. Agenda da primeira reunião da CPA: O
Presidente eleito convoca os integrantes da CPA para a primeira reunião. 13. Encerramento da
Reunião Extraordinária: O Presidente encerra a reunião extraordinária. Apresentados os
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procedimentos, o Presidente deu por aberto o processo de eleição, solicitando que fossem apresentadas
as nominatas interessadas em concorrer à direção do COMITESINOS gestão 2003 – 2005,
antecipando que o Professor Cláudio Coelho Marques, representante da UNISINOS, e a professora
Ione Bruhn Gutierres, representante do Sindicato dos Professores de Canoas haviam encaminhado
correspondência formalizando a inscrição para a candidatura à Presidência e Vice-Presidência,
respectivamente. Após o anúncio, foram abertas as inscrições para indicações, sem que houvesse a
apresentação de outras nominatas. Tal condição excluiu os itens 6 e 7 do roteiro de procedimentos
sendo, então, apresentada a proposta de Plano de Trabalho para o próximo biênio, pelos candidatos.
O prof. Cláudio inicialmente justificou a sua intenção de compor, juntamente com a profa. Ione, a
direção do COMITESINOS, pela relação estreita e histórica que eles mantinham com este colegiado e
a oportunidade de contribuírem com a sua evolução. Destacou que a nominata por eles formada
estava associada à permanência da atual Secretária Executiva, arq. Viviane Nabinger, na sua função.
Quanto ao Plano de Trabalho por eles proposto, contemplaria, inicialmente, a busca de o Comitê
assegurar a aproximação política com as instâncias dos Governo Estadual e Federal com vistas a
continuidade das ações priorizadas pela direção anterior, diante da mudança dos titulares nas
diferentes estruturas responsáveis pela condução das políticas públicas de gestão das águas. Na
história de realizações do COMITESINOS, estas relações haviam sido caracterizadas pela cooperação
mútua, com o estabelecimento de parcerias institucionais e financeiras que resultaram na execução de
projetos importantes para a região. Em seu julgamento, o COMITESINOS havia encerrado, no início
deste ano, um dos processos mais importantes para o gerenciamento das águas da bacia hidrográfica,
no qual a sociedade local estabelecera as suas prioridades em relação aos usos futuros das águas. O
“enquadramento legal das águas”, segundo a Resolução 20/86 do CONAMA (Conselho Nacional do
Meio Ambiente) define os objetivos de qualidade das águas a serem alcançados nos próximos anos e,
esta determinação exige do Comitê o passo seguinte de elaborar o seu Plano, o Plano da Bacia
Hidrográfica do Rio dos Sinos, onde serão apontadas as intervenções necessárias para se chegar aos
objetivos de qualidade acordados. Segundo o prof. Cláudio, há duas maneiras de se elaborar o Plano.
Uma delas, a exemplo do Comitê do Lago Guaíba, que demandou ao Departamento de Recursos
Hídricos da SEMA (Secretaria Estadual do Meio Ambiente) a execução deste instrumento, para o que
foi contratada uma empresa de consultoria. A segunda, que o próprio Comitê apresente ao DRH a
mesma demanda oferecendo, no entanto, um formato diferenciado para a sua implementação,
envolvendo e comprometendo as instituições locais na sua elaboração. O Prof. Cláudio lembrou de
como havia sido bem sucedido o comando político assumido pelo COMITESINOS na condução do
enquadramento das águas, especialmente pelas relações de proximidade que ele mantém com as
instituições e com a comunidade local. Esta condição permite que se tenha hoje as condições mais
favoráveis para definir um arranjo institucional, envolvendo as universidades, as associações técnicocientíficas e demais entidades, capaz de implementar os estudos preliminares para o Plano de Bacia.
O segundo aspecto destacado pelo prof. Cláudio diz respeito ao fortalecimento institucional do
Comitê. Na sua avaliação, o COMITESINOS é hoje um dos Comitês de Bacia com maior repercussão
nacional, respeitado e reconhecido pela competência e seriedade com que vem sendo conduzido ao
longo de seus 16 anos de existência. Mas porque cresceu, porque passou mais e mais a ser solicitado e
inserido no contexto das decisões nacionais, deve restabelecer o fortalecimento interno, reestruturando
a sua Secretaria Executiva, cujas atribuições atualmente ultrapassam a sua capacidade operacional.
Estamos no limite, percebemos alguns pontos frágeis pela estrutura enxuta de suporte que atualmente
dispomos, a disponibilidade de pessoal que se resume a uma Secretária Executiva. Diante deste
cenário, propõe que as atividades planejadas para a nova gestão sejam conduzidas por grupos
temáticos, onde haja uma contribuição mais expressiva das entidades membro através do oferecimento
de horas técnicas. Associado a esta iniciativa, os candidatos se comprometem a buscar meios de
ampliar a estrutura da Secretaria Executiva. Feita a apresentação do plano de trabalho, destacando
que este se resume a definição das linhas e estratégias gerais, pois o detalhamento deverá envolver a
Comissão Permanente de Assessoramento , o Prof. Cláudio e a Profa. Ione agradeceram a atenção do
plenário. O Presidente, retomando o processo de eleição, promoveu a verificação do quórum que,
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sendo atendido pela presença de 26 das 32 entidades habilitadas, considerou eleita a nova direção do
COMITESINOS por aclamação e, imediatamente, deu posse ao Prof. Cláudio como Presidente e a
Profa. Ione, como Vice-Presidente do Comitê. Nesta condição, os dois assumiram a condução da
reunião, solicitando que o nome indicado para a função de Secretária Executiva fosse homologado
pelo plenário. Feito isto, o Presidente empossado tratou de instalar a Comissão Permanente de
Assessoramento, sugerindo que a sua composição se desse por adesão. Neste sentido, fez o convite aos
representantes das entidades membro interessados a integrar tal Comissão e foram nomeados a Sra.
Nelsi Lazaro, representante da Prefeitura Municipal de Parobé, os Srs. Jorge Alberto Albrecht Filho,
representante da Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Vale dos Sinos, Adolfo Klein,
representante da Associação das Indústrias do Couro do RS, Luis Carlos Busato, representante da
Prefeitura Municipal de Canoas, Carlos Alberto Wieck, representante da UNILASALLE, Sandro
Adriani Camargo, representante do SEMAE – São Leopoldo, Reginaldo Scherer, representante da
COMUSA – Novo Hamburgo, Fernando Ritzel Franco, representante da CORSAN, Luis Carlos Soares,
representante da Câmara Municipal de Estância Velha, Marcelo Linck, representante da Fundação
Zoobotânica – Parque Zoológico, Anderson Lobato, representante da UNISINOS, Arno Leandro
Kayser, representante do Movimento Roessler e Paulo Nicolau Koch, representante do Lion´s Clube
Padre Reus. Também, foi proposto e aprovado pelo plenário que a METROPLAN e a EMATER fossem
convidadas a integrar a CPA, como entidades colaboradoras. O Presidente, na mesma oportunidade,
instalou, após aprovação do plenário, a Comissão Fiscal formada pelos srs. Afolfo Klein, Sandro
Adriani Camargo e Reginaldo Scherer. Cumpridas as exigências regimentais do processo que elegeu o
Prof. Cláudio Coelho Marques e a Profa. Ione Brhun Gutierres, que nesta condição passam a
responder legalmente pelo COMITESINOS, inclusive para a movimentação da conta bancária, a pauta
foi aberta para a apresentação de assuntos gerais. O representante do Sindicato dos Técnicos
Industriais do RS, Sr. Luiz Antônio Castro dos Santos divulgou a realização das reuniões preparatórias
para as Conferências das Cidades, Programa que está sendo implementado pelo Governo Federal
através do Ministério das Cidades, e cujo resultado deverá definir as prioridades das políticas urbanas
e os investimentos destinados aos municípios. O representante do Movimento Roessler, Arno Leandro
Kayser comunicou sobre a intenção do Governo do Estado em dar continuidade ao Projeto Romaria
das Águas, evento que prevê a realização de atividades pelos Comitês de Bacia a partir da coleta de
água em nascentes, com cerimônia de sacralização destas águas. As atividades de encerramento
acontecem no dia 12 de outubro, e para os Comitês que integram a região hidrográfica do Guaíba,
está prevista a realização da procissão fluvial com a imagem de Nossa Senhora Aparecida. A proposta
que está sendo apresentada é a de que as ONG´s Ambientalistas, a exemplo do que ocorreu em anos
anteriores, coordenem, no âmbito dos seus respectivos Comitês, a formulação e execução das
propostas locais, de forma a integrar as estruturas de educação ambiental existentes. Neste sentido,
Arno considerou a necessidade de o plenário homologar a indicação do Movimento Roessler, da UPAN
e da Rede Regional de Educação Ambiental da Bacia Sinos, como coordenadores da Romaria das
Águas pelo COMITESINOS. O plenário aprovou as indicações, delegando a estas entidades o
comando do processo. Não havendo nada mais a tratar, a reunião foi encerrada. Para constar, lavrei
a presente ata que, após aprovação, será assinada pelo Presidente e mim.
São Leopoldo, 25 de setembro de 2003.
Viviane Nabinger
Secretária Executiva

Cláudio Coelho Marques
Presidente

