COMITESINOS
2.a Reunião Extraordinária/09
25 de junho de 2009
Local: Auditório 5C005, Centro de Ciências Econômicas da UNISINOS, São Leopoldo / RS.
Horário: 14h – 16h30
Pontos de Pauta:
1) Abertura;
2) Aprovação da ata da 3ª reunião ordinária de 2009 (realizada em 14/05/09);
3) Capacitação dos membros do comitê sobre o Sistema de Gestão de Recursos Hídricos, segunda parte,
com o Eng. Sidnei Agra;
4) Apresentação de projeto de aterro sanitário para São Leopoldo, pela empresa SL Ambiental; e
5) Assuntos Gerais.
Entidades Presentes
Grupo I – Usuários da Água - Abastecimento Público: CORSAN e SEMAE; Esgotamento Sanitário e Resíduos
Sólidos: SEMAE; Drenagem Urbana: PM de Três Coroas; Geração de Energia: ausente; Mineração: ausente; Lazer e
Turismo: Instituto Martim Pescador; Produção Rural: STR de Novo Hamburgo/ São Leopoldo/Sapucaia do Sul, Assoc.
Arrozeiros de Santo Antônio da Patrulha e Sind. Rural de Santo Antônio da Patrulha; Indústria: AICSul e SINPASUL;
Grupo II – Representantes da População - Legislativos Municipais e Estadual: ausente; Associações Comunitárias:
Grupo Escoteiro Peregrino; Clubes de Serviço: Rotary C. Novo Hamburgo 25 de Julho; Instituições de Ensino,
Pesquisa e Extensão: EMATER e UNISINOS; ONG’s Ambientalistas: Movimento Roessler e Projeto Mira Serra;
Associações Profissionais: Assoc. Arquitetos e Engenheiros Civis de Novo Hamburgo e Assoc. Brasileira de
Engenharia Sanitária e Ambiental; Organizações Sindicais: SINPROCAN/RS; III Grupo: Representação do Governo
do Estado: Fundação Zoobotânica; Representantes do Sistema: FEPAM; CPA: METROPLAN;Demais Presentes:
Consultores do Plano Sinos, Sindiágua, PM de Parobé, PM Esteio, PM de Novo Hamburgo, PM de Estância Velha,
PM de Sapiranga, MARH, PM de Igrejinha, PM de São Leopoldo, DRH/SEMA, Zago Ambiental, Bourscheid
Engenharia, Revita Engenharia Sustentável e Azambuja Engenharia e Geotecnia.
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ATA N° 05/09 - Reunião EXTRAORDINÁRIA
No dia vinte e cinco de junho do ano de dois mil e nove, a plenária do COMITESINOS reuniu-se às
14horas, no Auditório 5C005 do Centro de Ciências Econômicas da UNISINOS, município de São
Leopoldo/RS, para a realização da segunda reunião extraordinária do corrente ano, coordenada pela
diretoria do comitê. 1 – Abertura: Sr. Silvio Paulo Klein, Presidente do COMITESINOS, procede com
a abertura dos trabalhos agradecendo a participação dos membros e demais presentes.
Considerando o quorum ainda incompleto, Sr. Silvio postergou a aprovação da ata e antecipou o
terceiro item da pauta. 3 - Capacitação dos membros do comitê sobre o Sistema de Gestão de
Recursos Hídricos, segunda parte: o Eng. Sidnei Gusmão Agra conduziu o segundo módulo de
capacitação dos representantes de entidades membro do Comitesinos, gestão 2008-2010. Foram
citadas as ferramentas de gestão (enquadramento, outorga, cobrança, planos), tendo sido
aprofundados os temas: enquadramento das águas (Resolução CONAMA 357/2005), planos de
recursos hídricos e planos de bacia, participação da sociedade nos processos de elaboração de
planos de bacia, possíveis escopos e sua abrangência espacial ou temática nos planos de bacia,
relação do Plano Sinos com o exposto. Ao final Sr. Silvio agradeceu a contribuição do Eng. Sidnei no
processo de qualificação dos membros do Comitesinos e destacou que o arquivo digital da palestra
será disponibilizado na página eletrônica do Comitê (www.comitesinos.com.br) no link “Textos
Técnicos”. 2 – Aprovação da ata da 3ª reunião ordinária de 2009: Verificado o quorum, foi
colocada em votação a ata da reunião realizada em 14 de maio de 2009, sendo a mesma aprovada.
4 - Apresentação de projeto de aterro sanitário para São Leopoldo, pela empresa SL
Ambiental: Sob a coordenação do Sr. Idacir Pradella, do Grupo Solvi, o Eng. Civil. Alexandre Níchel
(Azambuja Engenharia e Geotecnia), e a Engª. Florestal Rozane Nogueira (Bourscheid Engenharia),
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fizeram apresentação do projeto técnico de implantação de novo aterro sanitário no município de
São Leopoldo, e do Estudo de Impactos Ambientais do empreendimento, respectivamente. O projeto
está sendo avaliado pela FEPAM para fins de licenciamento e aguarda a realização de audiência
pública, ainda não agendada pelo órgão ambiental do Estado. Após a apresentação foram
esclarecidas as dúvidas dos presentes. Sr. Silvio propõe que, a exemplo do procedimento adotado
no processo de licenciamento da BR448, o Comitesinos prepare uma manifestação com suas
contribuições, no âmbito da plenária, para ser apresentada à FEPAM. Os representantes das
entidades membro do Comitesinos encaminharão à Secretaria Executiva do Comitê as suas
proposições para que sejam sistematizadas e componham a versão que será discutida em uma das
próximas reuniões plenárias. 5 - Assuntos Gerais: a) Próximas reuniões: Sr. Silvio anuncia que as
próximas reuniões plenárias serão realizadas, como de costume, na segunda quinta-feira de cada
mês. A plenária de julho será realizada na Feevale, município de Novo Hamburgo. Na pauta, além
dos temas locais a serem expostos pelos anfitriões, a apresentação dos Projetos Básicos de
Engenharia de Barragens e seus Sistemas de Distribuição de Água na Bacia, conforme confirmação
do Secretário de Estado da Irrigação de Usos Múltiplos, Sr. Rogério Porto. Seguindo o projeto de
realização de reuniões fora da cidade sede do Comitê, o município de Três Coroas confirmou que
poderá receber a plenária no mês de outubro. Em agosto e setembro as reuniões serão realizadas
na UNISINOS. b) Apresentação setorial sobre esgotamento sanitário (água e esgoto): Sr. Silvio
explica que a coleta e sistematização de dados está sendo feita pelo grupo de trabalho composto
pelas operadoras de saneamento, com apoio administrativo da Secretaria Executiva do Comitesinos.
Como o processo está sendo mais demorado do que o previsto a primeira apresentação, que seria
na manhã do dia vinte e cinco de junho foi postergada. c) Processo eleitoral – categoria ONGs
Ambientalistas: Sr. Arno Kayser, representante do Movimento Roessler para Defesa Ambiental, faz
um breve resgate sobre o procedimento acordado entre as entidades concorrentes às vagas da
categoria para a gestão 2008-2010. Realizada em maio de 2008, a assembléia de eleição definiu
que as entidades ali presentes e habilitadas se reuniriam em junho de 2009 para avaliar a
representação da respectiva categoria. Esta reunião teria caráter formal de assembléia, podendo
decidir por alterar a representação atual, aplicando o sistema de rodízio. Sr. Arno, com apoio da
Secretaria Executiva do Comitesinos, contatou as entidades para definir uma data para realização
da assembléia, sem sucesso, não tendo retorno de nenhuma das entidades. Sem manifestações das
demais entidades, fica validada a representação. Tendo sido concluídos os pontos de pauta, o
Presidente agradece a participação e contribuições dadas pelos representantes das entidades
membro do comitê e convidados. E, para constar, lavrei a presente ata que, depois de aprovada,
será assinada pelo Presidente e por mim.
São Leopoldo, 26 de junho de 2009.

Silvio Paulo Klein
Presidente

Viviane Nabinger
Secretária Executiva

