COMITESINOS
3a Reunião Extraordinária/2015
17 de setembro de 2015
Local: Auditório E09 005 da UNISINOS, São Leopoldo / RS
Horário: 14h – 16h30
Pauta única:
1) Eleição de Diretoria do COMITESINOS para o período 2013-2015.
Entidades Presentes
Grupo I – Usuários da Água - Abastecimento Público: CORSAN, COMUSA, SEMAE; Esgotamento Sanitário e
Resíduos Sólidos: CORSAN, Prefeitura de Esteio, COMUSA, Prefeitura de Portão; Drenagem: Prefeitura de Portão;
Geração de Energia: CEEE; Produção Rural: STR de santo Antônio da Patrulha, STR de Taquara; Indústria:
SINPASUL, AIC Sul, CICS/Portão; Grupo II – Representantes da População - Legislativos Municipais e Estadual: CM
de Taquara, CM de Campo Bom, CM de Canoas, CM de Caraá, CM de São Leopoldo, CM de Estância Velha;
Associações Comunitárias: União das Assoc. de Bairros e Vilas de Campo Bom, Associação Cultural Marcelo
Breuning; Clubes de Serviço: Rotary Club São Leopoldo Leste; Instituições de Ensino, Pesquisa e Extensão:
UNISINOS, EMATER; ONG’s Ambientalistas: Projeto Mira Serra, Movimento Roessler, Movimento Ambientalista da
Região das Hortências – MARH, Grupo Ecológico de Rolante, UPAN; Associações Profissionais: ASAEC;
Organizações Sindicais: SIMPO; III Grupo: Representação do Governo do Estado: Fundação Zoobotânica;
Representantes do Sistema: DRH/RS e CRH/RS; Demais Presentes: Rede Ambiental do Rio dos Sinos – MP/RS, CM
de Rolante, Feevale, Comitê Interlegislativo PróSinos, comunidade.
Entidades Ausentes
Grupo I – Usuários da Água - Esgotamento Sanitário e Resíduos Sólidos: SEMAE; Drenagem: Prefeitura de Esteio;
Produção Rural: Associação dos Arrozeiros de Santo Antônio da Patrulha, STR de Caraá, Sindicato Rural de Santo
Antônio da Patrulha, STR de Rolante; Indústria: COOPERJA, ACI-NH/EV/CB; Mineração: Associação dos Extratores
Minerais do Vale do Rio dos Sinos e Paranhana; Lazer e Turismo: não preenchida; Grupo II – Representantes da
População - Associações Comunitárias: Instituto São Leopoldo 2024, Grupo Escoteiro Peregrino; Instituições de
Ensino, Pesquisa e Extensão: ABRASINOS; ONG’s Ambientalistas: Associação Trescororense de Proteção ao
Ambiente Natural; Associações Profissionais: ABES/RS; Organizações Sindicais: SENGE.
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ATA N° 07/15 - Reunião PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA
Aos dezessete dias do mês de setembro 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 terceira reunião extraordinária do corrente ano, com o objetivo de eleger nova
Diretoria do Comitê para o período 2015-2017. Inicialmente, a programação incluiu o ato de posse
dos representantes das entidades eleitas para o período 2015/2017, seguida pela assembleia de
eleição da nova diretoria. Viviane Nabinger, secretária executiva do Comitesinos, anunciou a pauta
da tarde. Arno Kayser e Adolfo Klein, presidente e vice-presidente, respectivamente, apresentaram
um relato síntese acerca da Gestão 2013/2015 que está encerrando. Entre reuniões plenárias,
reuniões da Comissão Permanente de Assessoramento – CPA, reuniões e evento relativos ao
processo de elaboração do Plano de Bacia, atividades dos Projetos Permanente de Educação
Ambiental da Bacia Sinos e VerdeSinos, foram 305 atividades, que contaram com 13.038
participações, com orçamento estimado de R$ 3.801.790,00, no período. Simbolizando o
encerramento do mandato, Viviane Nabinger e Débora Cristina da Silva, secretárias executiva e
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administrativa, respectivamente, prestaram homenagem à Arno e Adolfo, com a leitura de palavras
de agradecimento e entrega de cestas de produtos coloniais de agricultores parceiros do Projeto
VerdeSinos. Arno agradeceu à plenária pela confiança e parceria permanente durante a gestão que
se encerra. Na sequencia, Viviane demonstrou planilha de acompanhamento dos inquéritos
instaurados pela Rede Ambiental do Rio dos Sinos- MP/RS, exaltando a importância desta parceria.
E considerando o afastamento temporário da coordenadora atual da Rede, Dra. Ximena Cardozo
Ferreira, entregou-lhe um mimo em agradecimento à sua dedicação à gestão das águas da bacia
Sinos. Dra. Ximena se manifestou parabenizando à gestão do Comitesinos que está se encerrando
e desejando um ótimo trabalho à plenária que está sendo empossada. Em seguida, a representante
designada do Conselho de Recursos Hídricos – CRH/RS, Patrícia Moreira, deu posse aos
representantes das entidades eleitas para a composição da plenária de 2015 a 2017. Em seguida,
Patricia anunciou o ritual dos trabalhos para eleição de nova diretoria, incluindo: a) abertura de
espaço para articulações e inscrição de chapas; b) apresentação de nominatas e respectivos planos
de ação; c) eleição de nova diretoria do Comitesinos; d) posse da diretoria eleita. Após quinze
minutos de articulações, a plenária foi retomada, havendo a inscrição de apenas uma nominata,
composta por: Adolfo Antônio Klein, representante da Associação das Indústrias de Curtume do Rio
Grande do Sul – AICSul na categoria Indústria do Grupo I – Usuários da Água, candidato à
presidente, e Claudinei Moisés Baldissera, representante da EMATER/ASCAR-RS na categoria
Instituições de Ensino, Pesquisa e Extensão do Grupo II – Representantes da População, candidato
à vice-presidente. Tendo em vista a conclusão do processo de elaboração do primeiro Plano de
Bacia da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos – Plano Sinos no ano de 2014, os candidatos
apresentaram suas propostas que visam a continuidade da execução do Plano para a Efetivação do
Plano Sinos – PROGEFE, de acordo com os grandes programas definidos pelas comunidades.
Desta forma, pretendem alimentar o Inquérito Civil Nº 01336.00004/2015 instaurado pela Rede
Ambiental do Rio dos Sinos – Ministério Público/RS, que tem como objeto o “Acompanhamento da
implementação do Plano de Gerenciamento de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio dos
Sinos”. Outras frentes de trabalho propostas foram: a) Trabalhar para efetivação do convênio de
manutenção financeira do Comitesinos em tramitação na SEMA, que assegurará mais quatro anos
de trabalho da estrutura administrativa; b) Retomar parcerias com entidades/municípios para
manutenção do Comitesinos; c) Revisão do Regimento Interno; d) Aplicação do Regimento Interno
quanto ao desligamento de representantes de entidades membro que incorrerem em mais de três
ausências injustificadas; e) Dar continuidade a participação em fóruns, conselhos e espaços com
atuação relacionada ao gerenciamento de recursos hídricos, no âmbito do Estado do Rio Grande do
Sul, respeitados os termos da Deliberação CBHSINOS006/2008. E considerando que a composição
da secretaria do Comitesinos deve ser por indicação da diretoria e chancela da plenária, os
candidatos já indicaram Viviane Nabinger para secretária executiva, e Débora Cristina da Silva para
secretária administrativa. Viviane manifestou que caberá exclusivamente à plenária do Comitesinos
a aprovação da composição da secretaria, bem como o desligamento das secretárias, se desejado,
durante a gestão. Aloisio Bamberg, representante da Câmara de Vereadores de Canoas na
categoria “Legislativos Municipais e Estadual” do Comitesinos, solicitou espaço para manifestar-se,
relatando que em 2013 eles tentaram fazer enfrentamento com a nominata de continuidade, sem
sucesso, mas que mesmo assim conseguiram agregar a participação de vários vereadores durante
a gestão. Relatou que o Comitê Interlegislativo Pró-Sinos teve reunião em dezesseis de setembro
p.p., discutiram uma possível candidatura à diretoria do Comitesinos, mas entenderam que não é o
momento de dividir, mas sim de integrar cada vez mais. Manifestou que eles querem ser parceiros e
registrou apoio à nominata de continuidade. Informou que foram procurados por Secretarias
Municipais para compor oposição e não aceitaram, mas que na próxima eleição (2017) eles
buscarão formar nominata. O vereador Victor Souza, do Comitê Interlegislativo Pró-Sinos, endossou
as palavras de Bamberg e informou que eles querem participar da discussão sobre o Regimento do
Comitesinos e que apresentarão propostas para o próximo período. Guido Mário Prass Filho,
representante da Câmara de Vereadores de Taquara na categoria “Legislativos Municipais e
Estadual” do Comitesinos, registrou sua satisfação em fazer parte de mais esta posse e eleição.
Propôs que na discussão do Regimento se considere a possibilidade de separar a eleição do
presidente e do vice-presidente, bem como a possibilidade de se criar o cargo de segundo vicepresidente para auxiliar na divisão de compromissos. Sob a condução de Patrícia, a diretoria do
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Comitesinos para a gestão 2015/2017 foi eleita por aclamação: Adolfo Antônio Klein (presidente),
Claudinei Moisés Baldissera (vice-presidente), Viviane Nabinger (secretária executiva) e Débora
Cristina da Silva (secretária administrativa). Adolfo ressaltou que os cargos de presidente e de vicepresidente não definem poder, mas que aos eleitos a estes cargos devem fazer a leitura dos
interesses coletivos. Agradeceu à Dra. Ximena, à Unisinos, ao diretor executivo da AIC-Sul, Moacir
Berger, à Carmem Silva e Patricia do CRH/RS. Viviane informou que a CPA tem o mesmo mandato
da diretoria e que agora a nova composição será formada, estando aberta à interessados. Por fim,
foi realizado coquetel de confraternização. 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, 17 de dezembro de 2015.

Débora da Silva
Sec.Administrativa

Viviane Nabinger
Sec. Executiva

Claudinei Baldissera
Vice-presidente

Adolfo Klein
Presidente

