COMITESINOS
2a Reunião Extraordinária/2015
27 de agosto de 2015
Local: Auditório E09 005 da UNISINOS, São Leopoldo / RS
Horário: 14h – 16h30
Pauta exclusiva:
- Definição da composição da categoria “Esgotamento Sanitário e Resíduos Sólidos” - Gestão 2015/2017,
porque não houve consenso para sua formação
Entidades Presentes
Grupo I – Usuários da Água - Abastecimento Público: COMUSA, SEMAE e CORSAN; Esgotamento Sanitário e
Resíduos Sólidos: COMUSA, Prefeitura de Sapiranga, Prefeitura de Portão, SEMAE e Prefeitura de Esteio;
Drenagem: SEMAE; Geração de Energia: CEEE; Produção Rural: STR de Santo Antônio da Patrulha; Indústria:
AICSul e SINPASUL; Mineração: ausente; Lazer e Turismo: não preenchida; Grupo II – Representantes da População
- Legislativos Municipais e Estadual: CM de Novo Hamburgo e CM de Campo Bom; Associações Comunitárias: União
das Associações Comunitárias de Novo Hamburgo – UAC/NH e União das Assoc. de Bairros e Vilas de Campo Bom;
Clubes de Serviço: Rotary Club São Leopoldo Leste; Instituições de Ensino, Pesquisa e Extensão: ABRASINOS e
EMATER; ONG’s Ambientalistas: Movimento Roessler e UPAN; Associações Profissionais: ABES/RS e ASAEC;
Organizações Sindicais: SENGE; III Grupo: Representação do Governo do Estado: ausente; Representantes do
Sistema: FEPAM; Demais Presentes: Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CRH/RS, Prefeitura de Portão,
Prefeitura de Canoas, Prefeitura de Novo Hamburgo, Prefeitura de Campo Bom, Consórcio Câmara de Novo
Hamburgo, comunidade.
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ATA N° 06/15 - Reunião PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA
Aos vinte e sete dias do mês de agosto do ano de dois mil e quinze, a plenária do Comitesinos
reuniu-se às quatorze horas, no Auditório E09 005 da Unisinos, município de São Leopoldo/RS, para
a realização da segunda reunião extraordinária do corrente ano. 1) Abertura: O presidente do
Comitesinos, Arno Leandro Kayser, deu as boas vindas a todos e anunciou a pauta da tarde.
Agradeceu e valorizou a participação do Conselho de Recursos Hídricos do Estado- CRH/RS,
através da sua presidente Maria Patrícia Mollmann, da secretária adjunta Carmem Silveira da Silva e
da secretária executiva Patrícia Moreira Cardoso. 2) Definição da composição da categoria
“Esgotamento Sanitário e Resíduos Sólidos” - Gestão 2015/2017, porque não houve
consenso para sua formação: Maria Patrícia diz que a decisão da plenária tem peso, mas que
ainda precisará ser chancelada pelo CRH/RS. Arno resgatou as etapas do processo que
desencadeou a situação atual. Em 23/07/2015 ocorreu assembleia de eleição, mas não houve
consenso na categoria “Esgotamento Sanitário e Resíduos Sólidos”. Em 06/08/2015 foi realizada
reunião com a Presidente do Conselho Estadual de Recursos Hídricos que incluiu tema na pauta do
CRH/RS, reunido em 14/08/2015, quando foi recomendada realização de segunda assembleia. Em
não havendo resolução, conduzir à plenária do Comitesinos. No dia 18/08/2015 foi realizada a
segunda assembleia categoria “Esgotamento Sanitário e Resíduos Sólidos”, sem resolução. A
trajetória termina na plenária de 27/08/2015, com a condução da matéria ao plenário. Viviane
explicou que a definição deverá se dar em dois momentos: a) Definir a distribuição das vagas por
tipo de entidade (operadora de saneamento e/ou município); e b) Definir quais entidades ocuparão
as vagas de acordo com distribuição definida. A partir das agendas relatadas, foram apontadas
quatro alternativas de distribuição das vagas, a saber: Alternativa 1 (titulares: Operadora,
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Operadora/Município, Município; e suplentes: Operadora, Município/Operadora, Município);
Alternativa 2 (titulares: Operadora, Operadora, Município; e suplentes: Operadora, Operadora,
Município); Alternativa 3 (titulares: Município, Município, Operadora; e suplentes: Município,
Município, Operadora); Alternativa 4 (titulares: Operadora, Município, Operadora; e suplentes:
Município, Operadora, Município). Silvio Klein, membro da Associação dos Arquitetos e Engenheiros
Civis de Novo Hamburgo – ASAEC, resgatou que a prática do Comitesinos tem sido de consenso e
que em raríssimas vezes foi necessário contagem de votos. Isso por que o Comitê tem sido sempre
muito aberto. E estimula, independente do resultado, a participação de todos. José Orth, da
Prefeitura de Campo Bom, manifestou-se favorável à Alternativa 1. Rafael Altenhofen, representante
da União Protetora do Ambiente natural – UPAN na categoria “ONGs Ambientalistas” do
Comitesinos, destacou que municípios tratam do gerenciamento de resíduos sólidos e dos esgotos
através de operadoras outorgadas ou autarquias. A CORSAN, na bacia, atende mais municípios.
Por esta representatividade a operadores poderia se candidatar por cada uma dos municípios que
atende. Marco Muller, da Prefeitura de Portão, relatou posturas deseducadas do atual Secretário de
Meio Ambiente de Canoas para com o Comitesinos. Perguntou diretamente ao Carlos Todeschini se
ele pretende se candidatar à diretoria do Comitê, visto que as operadoras tem se demonstrado
abertas ao diálogo de construção de uma distribuição justa das vagas, mas este só aceita
possibilidade que dê soberania dos municípios. Sérgio Hanich, representante da Câmara de Novo
Hamburgo na categoria “Legislativos Municipais e Estadual” do Comitesinos, parabenizou à diretoria
atual e à plenária pela condução democrática do processo de elaboração do Plano de Bacia.
Explicou que a sua entidade não compareceu ao dia da assembleia de eleição das entidades que
comporão o Comitê para a Gestão 2015/2017, e desta forma não assegurou a vaga. Por este
motivo, Sérgio pediu que seja reavaliado o processo de eleição. Carlos André Bulhões,
representante da SENGE na categoria “Associações Profissionais” do Comitesinos, parabenizou a
diretoria atual pelo seu trabalho, salientando que a condução sempre foi muito democrática, dando
voz e vez a todos. Registrou votos de que a próxima diretoria tenha postura similar. Arno solicitou
que os representantes das entidades habilitadas apresentassem suas respectivas propostas. Orides
de Oliveira, representante da Prefeitura de Esteio, lembrou que depois que uma prefeitura é eleita
para compor o Comitê, esta representa a todos os municípios e não somente ao seu. Esclareceu
que as Alternativas 1 e 3 foram feitas por ele, sendo a Alternativa 3 mais consensuada. Paulo
Germano, representante da CORSAN, apresentou uma quinta alternativa: Alternativa 5 (titulares:
Operadora, Operadora, Operadora; e suplentes: Município/Município, Município/Município,
Município/Município). Após algumas argumentações que não caminharam para o consenso, Arno
propôs que a primeira questão a ser votada pelos membros da plenária fosse acerca da inclusão da
Alternativa 5. Foram 10 votos a favor da inclusão de mais esta proposta, 9 votos contrários e 2
abstenções, sendo uma do presidente. A segunda votação foi para escolher a Alternativa de
distribuição das vagas, tendo sido aprovada por maioria a Alternativa 2. Na sequência, através dos
cartões de votação, cada representante de entidade membro presente e com direito a voto indicou
quais entidades deverão ocupar as vagas. Com a condução da presidente do CRH/RS, Maria
Patrícia Mollmann, ficou decidido que as vagas titulares serão ocupadas pela CORSAN, SEMAE e
Prefeitura de Esteio; e as vagas suplentes pela COMUSA, SEMAE e Prefeitura de Portão. Por fim, o
presidente agradeceu a participação de todos. E, para constar, lavrei a presente ata que, depois de
aprovada, será assinada pelo presidente, pela secretária executiva e por mim.
São Leopoldo, 17 de dezembro de 2015.
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Secretária Administrativa
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