COMITESINOS
3.a Reunião Ordinária/2013
12 de setembro de 2013
Local: Mini Auditório da Biblioteca UNISINOS, São Leopoldo / RS
Horário: 14h – 16h30
Pauta:
1) Abertura;
2) Aprovação da ata de agosto/13;
3) Apresentação geral para a tomada de conhecimento das informações qualitativas e quantitativas dos recursos hídricos
disponíveis sobre a bacia, para subsidiar o trabalho dos membros do COMITESINOS na elaboração do Plano da Bacia
do Rio dos Sinos;
4) Entrega de Cadernos Técnicos;
5) Assuntos gerais.

Entidades Presentes
Grupo I – Usuários da Água - Abastecimento Público: COMUSA, SEMAE e CORSAN; Esgotamento Sanitário e Resíduos
Sólidos: Prefeitura Municipal de Rolante, SEMAE, Prefeitura Municipal de Sapiranga e Prefeitura Municipal de Esteio;
Drenagem Urbana: SEMAE; Geração de Energia: CEEE; Produção Rural: Assoc. Arrozeiros de Santo Antônio da
Patrulha, STR de Santo Antônio da Patrulha e STR de Caraá; Indústria: AICSul, SINPASUL, COOPERJA, SINDUSCOM
e CICS/Portão; Mineração: AGABRITAS; Lazer e Turismo: não preenchida; Grupo II – Representantes da População Legislativos Municipais e Estadual: CM de Taquara, CM de Canoas, CM de São Leopoldo e CM de Novo Hamburgo;
Associações Comunitárias: UAC/NH, UABV/CB e Assoc. Ocupação Resistência e Luta; Clubes de Serviço: Rotary Club
São Leopoldo Leste; Instituições de Ensino, Pesquisa e Extensão: EMATER, UNISINOS, Colégio PVSinos e
UNILASALLE; ONG’s Ambientalistas: UPAN e Movimento Roessler; Associações Profissionais: Assoc. Arquitetos e
Engenheiros Civis de Novo Hamburgo – ASAEC; Organizações Sindicais: SINDIBIO e SIMPO; III Grupo: Representação
do Governo do Estado: SEMA, SOP, SEINFRA e Sec. Agricultura; Representantes do Sistema: FEPAM e DRH/RS;
Demais Presentes: Profill, PM de Novo Hamburgo, PM de Gramado, PM de Campo Bom, PM de Cachoeirinha, CM
Caraá, Sind. Rural de Santo Antônio da Patrulha, Observasinos, Gabinete Dep. Ana Affonso, Gabinete Dep. João
Fischer.
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ATA N° 04/13 - Reunião PLENÁRIA ORDINÁRIA
Aos doze dias do mês de setembro do ano de dois mil e treze, a plenária do COMITESINOS reuniu-se
às 14horas, no Mini Auditório da Biblioteca UNISINOS, município de São Leopoldo /RS, para a
realização da terceira reunião ordinária do corrente ano. 1) Abertura: O Presidente do Comitê, Arno
Leandro Kayser, abriu a reunião dando boas vindas aos presentes, anunciando a pauta dos trabalhos e
fazendo referencia ao rico Seminário realizada na manhã do mesmo dia sobre o tema “A Repercussão
do Plano de Bacia sobre os Licenciamentos e Zoneamento Territorial da Bacia Hidrográfica do Rio dos
Sinos”. 2) Aprovação da ata de agosto/13: Arno abriu espaço para apresentação de considerações
sobre a ata de agosto p.p.. Gustavo Leite, representante do SINDIBIO na Categoria “Organizações
Sindicais” destacou que os pontos de pauta estão fora de ordem na ata. Débora Cristina da Silva,
Secretária Administrativa do COMITESINOS, explicou que os pontos são numerados conforme
apresentados na pauta e com os mesmos números são identificados na ata, porém nesta, na ordem
em que foram abordados na reunião. Portanto, se o item ‘4’ da pauta, por exemplo, foi tratado antes do
item ‘2’ na reunião, ele aparecerá como ‘4’, porém citado na ata antes do ‘2’. 3) Apresentação geral
para a tomada de conhecimento das informações qualitativas e quantitativas dos recursos
hídricos disponíveis sobre a bacia, para subsidiar o trabalho dos membros do COMITESINOS na
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elaboração do Plano da Bacia do Rio dos Sinos: A Secretária Executiva do COMITESINOS, Viviane
Nabinger, apresentou panorama de como tem se dado os trabalhos a partir da contratação, pelo
Estado, da empresa Profill. As instâncias que tem se reunido em momentos diferentes, de acordo com
os passos a serem dados, são: Diretoria, Comissão Permanente de Assessoramento – CPA, Grupo
Executivo do Plano de Bacia – GE, Grupo Gestor do Plano de Bacia – GG e Comissão de
Acompanhamento do Plano de Bacia – CA. Na medida do possível a Diretoria procura compartilhar
com os membros do Comitê e com a comunidade o que está sendo realizado nas reuniões plenárias e
em outros momentos públicos ou através de mensagens eletrônicas, reportagens no sítio eletrônico
(WWW.comitesinos.com.br) e de matérias na imprensa da região. Viviane destacou que as questões a
serem deliberadas passarão sempre pela plenária. Porém, como estratégia de mobilização da
comunidade e dos setores, estão sendo programados outros momentos de debate e que
proporcionarão intercâmbio para o mutuo reconhecimento das necessidades e impactos das atividades
desenvolvidas na região. O objetivo final é enriquecer a construção de acordos, especialmente a partir
do sentimento de “sentir-se parte” do processo. A Secretária reforçou que todos podem, a qualquer
momento, contribuir com o processo apresentando ideias, sugestões. Henrique Kotzian, da empresa
Profill Engenharia, iniciou sua fala apresentando o cronograma dos serviços contratados pelo Estado,
destacando que em dois meses de contrato foi possível avançar apenas na etapa prevista para o
primeiro mês, portanto com um mês de atraso. Henrique resgatou que a base de dados utilizada agora
resultou dos serviços contratados pelo Consórcio Pró-Sinos entre 2008 e 2010. Considerando a
defasagem de tais dados, mas sendo esta a base disponível, será aberta consulta aos setores. Naquilo
que for possível, e que dispense o levantamento de dados primários, a base será complementada a
partir das manifestações dos setores. O Engenheiro anuncia que serão abordados problemas e
capacidades da bacia para estabelecer proposições que comporão Plano de Bacia propriamente dito.
Tal plano, conforme legislação deverá ser revisado periodicamente. Na sequencia, Henrique
apresentou: a) Descrição Geral da Bacia, b) Unidades de Estudo, c) Situação dos Recursos Hídricos Disponibilidade de Água (superficial e subterrânea), Usos da Água, Balanços Hídricos Quantitativos e
Qualidade das Águas Superficiais. A apresentação na íntegra será disponibilizada no sítio eletrônico do
COMITESINOS. 4) Entrega de Cadernos Técnicos: Dando início à etapa de consulta aos setores,
foram entregues Cadernos Temáticos contendo os principais dados da base técnica com questões a
serem respondidas até dia 30 de setembro/2013. Os presentes dividiram-se em grupos de acordo com
a linha temática: Saneamento (Abastecimento Público, Esgotamento Sanitário, Resíduos Sólidos e
Drenagem), Produção Rural (Irrigação de Criação Animal), Indústria e Geral (Usos Não Consuntivos e
Representantes da Sociedade). Após trabalho nos pequenos grupos, ficaram agendadas reuniões
temáticas a serem acompanhadas pela equipe da Profill, para que os representantes das entidades
membro possam compartilhar a base de dados e consultar seus pares a respeito, construindo as
respectivas manifestações. Produção Rural (25/09/13 – 9h no STR de Santo Antônio da Patrulha),
Indústria (25/09/13 – 14h na ACI-NH/CB/EV), Saneamento (26/09/13 – 8h30 na UNISINOS) e Geral
(26/09/13 – 14h na UNISINOS). 5) Assuntos gerais: O Presidente reforçou o convite aos presentes,
para participação no XV Encontro Nacional de Comitês de Bacia, que ocorrerá em Porto Alegre no mês
de outubro próximo. Arno agradeceu pela presença de todos, e deu por encerrada a plenária. E, para
constar, lavrei a presente ata que, depois de aprovada, será assinada pelo Presidente, pelo VicePresidente e por mim.
São Leopoldo, 12 de setembro de 2013.

Adolfo Antônio Klein
Vice-Presidente

Arno Leandro Kayser
Presidente

Viviane Nabinger
Secretária Executiva

