
 

  
 COMITESINOS 

4.a Reunião Ordinária/2010 

08 de julho de 2010 

Local: Sala de Seminários I, Biblioteca UNISINOS, São Leopoldo / RS. 

Horário: 14h – 16h30  

 
Pontos de Pauta: 

1) Abertura; 

2) Apreciação e aprovação da ata da reunião plenária realizada em 10 de junho de 2010; 

3) Apresentação de proposta de procedimentos para o processo de eleição da nova Diretoria do 
COMITESINOS;  

3.1) Sistema de rodízio das entidades na ocupação das vagas das categorias “Esgotamento Sanitário e 
Resíduos Sólidos” e “Clubes de Serviços”; 

4) Apresentação das demandas apontadas para a Bacia Sinos no Plano Diretor do Programa de Gerenciamento 
Ambiental da Bacia Hidrográfica do Guaíba - Pró-Guaíba para atualização, servindo de subsídio para o 
trabalho da Agência da Região Hidrográfica do Guaíba;  

5) Informes gerais. 

 

 Entidades Presentes 

Grupo I – Usuários da Água - Abastecimento Público: COMUSA, CORSAN e SEMAE; Esgotamento Sanitário e 
Resíduos Sólidos: CORSAN, COMUSA e PM de Sapiranga; Drenagem Urbana: PM de Três Coroas; Geração de 
Energia: ausente; Mineração: Assoc. dos Extratores Minerais, Comerciantes e Garimpeiros dos Vales do Sinos e 
Paranhana; Lazer e Turismo: ausente; Produção Rural: STR de Novo Hamburgo/Sapucaia do Sul/São Leopoldo, 
Assoc. Arrozeiros de Santo Antônio da Patrulha, STR de Igrejinha, e STR de Três Coroas; Indústria: AICSul, 
SINPASUL e ACIS – Sapucaia do Sul; Grupo II – Representantes da População - Legislativos Municipais e Estadual: 
CM de Santo Antônio da Patrulha; Associações Comunitárias: Grupo Escoteiro Peregrino; Clubes de Serviço: Rotary 
C. Novo Hamburgo 25 de Julho e Rotary Club São Leopoldo Leste; Instituições de Ensino, Pesquisa e Extensão: 
EMATER, UNISINOS e FEEVALE; ONG’s Ambientalistas: Projeto Mira Serra; Associações Profissionais: Assoc. 
Arquitetos e Engenheiros Civis de Novo Hamburgo e Assoc. Engenheiros da CORSAN; Organizações Sindicais: 
ausente; III Grupo: Representação do Governo do Estado: Fundação Zoobotânica; Representantes do Sistema:  
DRH/RS; CPA: METROPLAN; Demais Presentes: SINDIÁGUA, Hidrocivil, Abrasinos, Lions Figueira, PM de São 
Leopoldo, PM de Esteio, PM de Taquara, PM de Portão, PM de Osório, Pró-guaíba.   
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 ATA N° 04/10 - Reunião PLENÁRIA 
No dia oito de julho do ano de dois mil e dez, a plenária do COMITESINOS reuniu-se às 14horas, na 
Sala de Seminários I da Biblioteca UNISINOS, município de São Leopoldo/RS, para a realização da 
quarta reunião plenária do corrente ano, coordenada pela diretoria do comitê. 1 – Abertura:  O 
Presidente do COMITESINOS, Sr. Silvio Paulo Klein, procedeu com a abertura dos trabalhos 
agradecendo a participação dos membros e da comunidade. Reportando-se ao seminário promovido 
pela Comissão Intermunicipal Legislativa de Acompanhamento das Ações do Pró-Sinos, sobre o tema 
“Regulação da Cobrança Pelo Uso da Água”, o Presidente destacou que é comum a confusão entre 
Agencia de Regulação e Agencia de Bacia. A agência reguladora tem a incumbência de fiscalizar a 
qualidade dos serviços de saneamento, o atendimento das metas de expansão, de forma independente 
e autônoma, buscando o equilíbrio entre os interesses do governo (poder concedente), do 
concessionário e do consumidor. Já a Agência de Bacia está incumbida de assessorar os comitês de 
gerenciamento de bacia, além de arrecadar e aplicar os valores correspondentes à cobrança pelo uso 
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da água de acordo com o Plano da respectiva bacia hidrográfica. 3 - Apresentação de proposta de 
procedimentos para o processo de eleição da nova Di retoria do COMITESINOS:  Sra. Viviane 
Nabinger, Secretária Executiva do COMITESINOS, com base na deliberação do Conselho de Recursos 
Hídricos favorável ao pleito da manutenção das representações das entidades na plenária do Comitê, 
apresentou a proposta de deliberação (CBHSINOS011/2010 - Do processo de eleição da Diretoria do 
COMITESINOS - Período 2010-2012), com procedimentos detalhados. Com a aprovação da plenária, o 
processo de eleição de Diretoria ficou agendado para dia 12 de agosto de 2010, às 14h, no Mini 
Auditório da Biblioteca UNISINOS, município de São Leopoldo, em reunião extraordinária e de pauta 
única.  3.1 - Sistema de rodízio das entidades na ocupação  das vagas das categorias 
“Esgotamento Sanitário e Resíduos Sólidos” e “Clube s de Serviços”: Sra Viviane recapitulou 
definições de algumas categorias, acordadas na eleição de 2008. A categoria “Organizações 
Ambientalistas” definiu que após um ano de gestão reavaliaria a atuação das entidades eleitas 
podendo optar por rodízio ou até pela entrada de entidade não eleita no primeiro momento. A entidade 
Movimento Roessler chamou seus pares em junho de 2009, mas não houve manifestações para 
qualquer alteração. As categorias “Esgotamento Sanitário e Resíduos Sólidos” e “Clubes de Serviços” 
definiram um sistema de rodízio entre as entidades na ocupação das respectivas vagas, acordando 
períodos de titularidade e/ou suplência. Ficou definido que estas duas últimas categorias deverão 
rediscutir os critérios adotados e remeter decisão (que valerá para os próximos dois anos – 2010/2012) 
à Secretaria Executiva do COMITESINOS ainda antes da data da eleição de Diretoria. 2 - Apreciação 
e aprovação da ata da reunião plenária realizada em  10 de junho de 2010: Colocada em regime de 
votação pelo Presidente, a ata foi aprovada pela plenária. 5 - Informes gerais:  Sra Viviane informou 
que a CPA orientou a diretoria a encaminhar parceria com o Programa de valorização da micro-bacia 
hidrográfica do Arroio Estância Velha – Portão, programa esse de iniciativa da AICSul, que já conta 
com a adesão das Prefeituras de Portão e Estância Velha, da Feevale, e de outras organizações da 
sociedade local, destacando a iniciativa como ótima oportunidade para envolvimento da sociedade da 
região, no intuito de recuperar este arroio emblemático na bacia. Sobre o evento de lançamento do 
Projeto VerdeSinos na Assembléia Legislativa, explicou que não temos autorização da Petrobrás sobre 
a data pré-agendada para o mês de agosto, por conta do período eleitoral. Sr. Silvio anunciou Encontro 
Estadual para Revisão do Plano Nacional de Recursos Hídricos, a ser realizado no dia 16 de julho de 
2010, na Secretaria Estadual do Meio Ambiente – SEMA, Porto Alegre/RS. Cada Comitê pode enviar 
um represente dos Usuários e outro da Sociedade Civil. Os interessados deverão remeter mensagem 
eletrônica para a Secretaria Executiva do COMITESINOS, até dia 09 de julho. O Presidente ainda 
anunciou que foi assinado novo convênio com o Serviço Municipal de Água e Esgotos de São Leopoldo 
– SEMAE, que auxiliará na manutenção básica do COMITESINOS, pelo período de sete meses. Sr. 
Darci Zanini, Secretário Municipal de Meio Ambiente de São Leopoldo, anunciou que foi aprovada a 
Política Nacional de Resíduos Sólidos, após anos de tramitação na esfera federal. 4 - Apresentação 
das demandas apontadas para a Bacia Sinos no Plano Diretor do Programa de Gerenciamento 
Ambiental da Bacia Hidrográfica do Guaíba - Pró-Gua íba para atualização, servindo de subsídio 
para o trabalho da Agência da Região Hidrográfica d o Guaíba: A Secretária Executiva do Pró-
Guaíba, Sra. Ana Elizabeth Carara, resgatou histórico do Programa e do processo de elaboração do 
Plano Diretor da Região Hidrográfica do Guaíba, que está em processo de revisão para servir de base 
ao Plano de Região Hidrográfica, cuja proposta é de que possa servir de base para análise dos comitês 
para fins de implementação das ferramentas de cobrança pelo uso da água. O Presidente apresentou a 
planilha de demandas para a Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos, extraída da versão original do Plano 
Diretor do Pró-Guaíba. Com o objetivo de atualizá-la, ficou acordado que os dados serão 
disponibilizados aos membros do COMITESINOS por meio eletrônico, para análise e atualização pelas 
entidades membro. As manifestações poderão ser remetidas ao endereço cmtsinos@unisinos.br. 
Agradecendo pela participação e contribuições dadas pelos representantes das entidades membro do 
comitê e convidados, o Presidente deu por encerrada a reunião. E, para constar, lavrei a presente ata 
que, depois de aprovada, será assinada pelo Presidente, pela Vice-Presidente e por mim.  

São Leopoldo, 08 de julho de 2010. 
 
 
               Silvio Paulo Klein               Luciana Paulo Gomes                 Viviane Nabinger 
                       Presidente                         Vice-presidente                      Secretária Executiva 

 


