
 

  
 COMITESINOS 

1.a Reunião Ordinária/2011 

14 de abril de 2011 

Local: Sala de Seminário II da Biblioteca UNISINOS, São Leopoldo / RS 

Horário: 14h – 16h30  
 

Pontos de Pauta: 

1) Abertura; 
2) Aprovação de ata da plenária de dezembro/2010;  
3) Apresentação de proposta de deliberação sobre vaga disponível na Categoria Mineração; 
4) Relato das atividades do Grupo Gestor do Plano Sinos;  
5) Projeto VerdeSinos: 

5.1 - apresentação do estudo de identificação de áreas de interesse para recuperação da mata ciliar; 
5.2 - ações de restauração da mata ciliar no município de Araricá; 
5.3 - assinatura de convênio entre COMITESINOS e Biota Soluções Ambientais; 
5.4 - anúncio do convênio firmado com a AES Sul; 

6) Assuntos gerais. 
   

 Entidades Presentes 

Grupo I – Usuários da Água - Abastecimento Público: COMUSA, CORSAN e SEMAE; Esgotamento Sanitário e 
Resíduos Sólidos: CORSAN, SEMAE, PM de Canoas e PM de Sapiranga; Drenagem Urbana: Ausente; Geração de 
Energia: CEEE; Mineração: Assoc. dos Extratores Minerais dos Vales do Sinos e Paranhana; Lazer e Turismo: Ausente; 
Produção Rural: STR de Três Coroas; Indústria: Ausente; Grupo II – Representantes da População - Legislativos 
Municipais e Estadual: Câmara Municipal de Vereadores de São Leopoldo; Associações Comunitárias: Grupo Escoteiro 
Peregrino; Clubes de Serviço: Rotary Club São Leopoldo Leste; Instituições de Ensino, Pesquisa e Extensão: EMATER, 
UNISINOS e UNILASALLE; ONGS Ambientalistas: Movimento Roessler para Defesa Ambiental, Associações 
Profissionais: Assoc. Arquitetos e Engenheiros Civis de Novo Hamburgo; Organizações Sindicais: Ausente; Grupo III – 
Representação do Governo do Estado: Ausente; Representantes do Sistema: METROPLAN; Demais Presentes: 
SINDIÁGUA, PM de Três coroas, AGABRITAS, Espaço Sementes da Vida, SES – Vigiágua, PM de Esteio, PM de 
Araricá, PM de São Leopoldo, Consórcio Pró-Sinos, Biota Soluções Ambientais, PM de Nova Santa Rita e Membros da 
Comunidade. 
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ATA N° 01/11 - Reunião PLENÁRIA 
No dia quatorze de abril do ano de dois mil e onze, a plenária do COMITESINOS reuniu-se às 
14horas, na Sala de Seminários II da Biblioteca UNISINOS, município de São Leopoldo/RS, para a 
realização da primeira 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 anunciando a pauta da tarde e conduzindo uma rodada geral de apresentações dos 
presentes. Considerando o não cumprimento do calendário aprovado pela plenária para o ano de 
2011, prevendo a realização de oficina temática sobre Cobrança pelo Uso da Água para o mês de 
março, o Presidente justificou relatando as discussões travadas com o Estado (DRH/RS) e a Agencia 
da Região Hidrográfica do Guaíba, que sustentaram a decisão de postergar tal debate, até que os 
procedimentos de cadastro e as ações dele decorrentes estejam mais bem definidas. 4) Relato das 
atividades do Grupo Gestor do Plano Sinos : o Presidente informou que Grupo Gestor do Plano 
Sinos retomou suas atividades em março/11, a partir da devolução dos valores glosados pelo Fundo 
Nacional do Meio Ambiente – FNMA, à conta do Projeto. Em fevereiro/11, foi contratada empresa 
responsável pelo apoio ao processo de Mobilização Social (Key Associados), pelo proponente, 
Consórcio Pró-Sinos. Além da definição da metodologia de trabalho, os membros do Grupo Gestor 
receberam uma cópia da primeira versão do Diagnóstico do Plano Sinos com o objetivo de 
manifestarem suas contribuições para aprimorar a versão que será discutida posteriormente nas 
categorias. O Presidente destacou que somente após as contribuições do Grupo Gestor, as 
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discussões nas categorias e a aprovação da plenária é que a versão final do Diagnóstico estará 
validada. 5) Projeto VerdeSinos : Sra. Viviane Nabinger, Secretária Executiva do COMITESINOS e 
Coordenadora da Mobilização Social do Projeto VerdeSinos apresentou um breve histórico do 
processo e os resultados obtidos até o momento. 5.1 - apresentação do estudo de identificação de 
áreas de interesse para recuperação da mata ciliar:  O Biól. Rafael Moura, consultor do Projeto 
VerdeSinos, apresentou o resultado da análise de imagens de satélite para identificação de áreas 
marginais aos Rios do Sinos, Paranhana e Rolante, com falta de mata ciliar. A partir de tal estudo, 
novas áreas poderão ser agregadas ao processo, a partir do trabalho de mobilização a ser feito pelas 
equipes de parceiros locais. 5.2 - ações de restauração da mata ciliar no municí pio de Araricá: 
Gustavo Reich, representante da Prefeitura Municipal de Araricá no VerdeSinos, apresentou como 
está o processo de identificação de áreas, convencimento dos respectivos responsáveis e restauração 
da mata ciliar no município. Destacou ainda a experiência piloto a partir da parceria com a empresa 
Biota Soluções Ambientais, através da remuneração por serviços ambientais. 5.3 - assinatura de 
convênio entre COMITESINOS e Biota Soluções Ambient ais:  O Diretor-Executivo da Biota, Roger 
Borges Silva, detalhou o funcionamento do Projeto Carbonoff, de compensação voluntária por 
emissões de carbono que, a partir da implantação piloto no município de Araricá, tem sua parceria 
com o VerdeSinos iniciada. 5.4 - anúncio do convênio firmado com a AES Sul:  Viviane Nabinger 
anunciou que já estão sendo adquiridos os materiais relativos à compensação ambiental da empresa 
AES Sul Distribuidora de Energia Elétrica (anos 2008 e 2009), a serem destinados ao VerdeSinos, 
conforme convênio já assinado e aprovado também pelos órgão licenciadores, Fundação Estadual de 
Proteção Ambiental – FEPAM e Departamento de Florestas e Áreas Protegidas – DEFAP. 2) 
Aprovação de ata da plenária de dezembro/2010 : Sem observações ou correções, foi aprovada a 
ata da última reunião plenária de 2010, sob a condução do Presidente. 3) Apresentação de proposta 
de deliberação sobre vaga disponível na Categoria M ineração:  A Secretária Executiva do 
COMITESINOS apresentou a proposta de “Deliberação CBHSINOS 018/2011 – Do preenchimento da 
representação em vacância Categoria Mineração, Grupo I – Usuários da Água, na composição do 
colegiado do COMITESINOS – Gestão 2010-2012”, frente à manifestação formal de interesse da 
Associação Gaúcha de Produtores de Brita, Areia e Saibro – AGABRITAS, pela vaga de entidade 
suplente. A plenária do COMITESINOS deliberou pela aprovação do pedido da AGABRITAS, 
passando esta a ser a entidade suplente da Categoria Mineração na Gestão atual (2010-2012), a partir 
desta data. O Movimento Roessler para Defesa Ambiental absteve-se da votação, através do 
representante Arno Kayser, que destacou preocupação na abertura de precedentes para outras 
entidades reclamarem o direito de ocupação de vagas sem o processo eleitoral legalmente regrado. 6) 
Assuntos gerais : O Presidente relatou os principais pontos abordados em reunião entre a Diretoria do 
COMITESINOS e a Secretária de Estado do Meio Ambiente, Sra. Jussara Cony. Entre eles, o pedido 
de correção do valor aportado pelo Estado ao Comitê para sua manutenção básica para R$ 
100.000,00/ano; a participação do COMITESINOS na implantação da Cobrança sobre o Uso da Água; 
a implantação do Cadastro de Usuários; a retomada da elaboração do Plano Sinos pela atuação do 
Grupo Gestor, além da contratação de empresa de apoio à mobilização e participação social; e 
restauração da mata ciliar (articulação com estruturas da SEMA - FEPAM e DEFAP- e rotina de 
acesso às reposições florestais obrigatórias em apoio ao VerdeSinos. Viviane Nabinger anunciou o 
evento de lançamento das peças de comunicação do Programa Permanente de Educação Ambiental 
da Bacia Sinos, resultantes da atividade Conhecendo e Divulgando as Águas e Banhados do Rio dos 
Sinos, realizada em 13 municípios da Bacia, através das Coordenações Locais do Projeto Dourado. A 
solenidade acontecerá dia 20 de abril próximo, nas dependências da Alberto Pasqualini REFAP S/A, 
patrocinadora do Programa. Silvio Klein divulgou o evento sobre Cobrança pelo Uso da Água, 
promovido pela Agencia da Região Hidrográfica do Guaíba, no Instituto Goethe (Porto Alegre), nos 
próximos dias 18 e 19 de abril. Agradecendo a participação dos 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, 14 de abril de 2011. 
 
 
 
               Silvio Paulo Klein              Luciana Paulo Gomes                  Viviane Nabinger 
                         Presidente                         Vice-Presidente                    Secretária Executiva 
 
 


