
COMITESINOS
3.a Reunião Extraordinária/08

12 de junho de 2008
Local: Sala de Seminários I da Biblioteca da UNISINOS – São Leopoldo/RS
Horário: 14h – 16h30min

Pontos de Pauta:
1) Abertura e apresentação dos procedimentos para eleição da Diretoria do COMITESINOS;
2) Apresentação das nominatas; 
3)Escolha da nova Diretoria.

Entidades Presentes
Grupos  e  Categorias  presentes:  Grupo  I  –  Usuários  da  Água  –  Abastecimento:  COMUSA,  SEMAE  e
CORSAN; Esgotamento Sanitário e Resíduos Sólidos: PM de Canoas, CORSAN e COMUSA; Drenagem: PM
de Santo Antônio da Patrulha, PM de Três Coroas; Produção Rural: Assoc. Arrozeiros de Santo Antônio da
Patrulha, STR de Três Coroas, Sind. Rural de Santo Antônio da Patrulha; Indústria: AIC-SUL, SINPASUL e
Sind. Ind. de Calçados de Sapiranga - SICS; Geração de Energia: CEEE; Lazer e Turismo: Instituto Martin
Pescador; Mineração: Associação  dos  Extratores  Minerais.  Com.  e  Garim.  dos  Vales  dos  Sinos  e
Paranhana; Grupo II – Representantes da População – Legislativos Municipais: CM de Esteio; Associações
Comunitárias:  Assoc.Comunitária  do  Distrito  de  Entrepelado,  Grupo  escoteiro  Peregrino,  Assoc.
Proprietários  de  RPPNs  do  RS  –  Charrua,  Assoc.  Moradores  do  Quilombo;  Clubes  de  Serviços:  não
preenchida; Instituições de Ensino, Pesquisa e Extensão: EMATER, UNISINOS, FEEVALE e UNILASALLE;
ONG’s Ambientalistas:União Protetora do Ambiente Natural  - UPAN, Movimento Roessler, Projeto Mira
Serra,  CEA Morro Sapucaia,  Instituto Gaúcho de Estudos Ambiental - InGá;  Associações Profissionais:
Assoc. de Arquitetos e engenheiros Civis de Novo Hamburgo – ASAEC, Assoc. Brasileira de Engenharia
Sanitária  e  Ambiental  -  ABES/RS;  Organizações  Sindicais:  SINPROCAN;  III  Grupo:  Representação do
Governo do Estado: Secretaria da Agricultura, Pecuária e Agronegócio, e Secretaria da Saúde; órgãos do
Sistema: FEPAM; Demais Convidados: Fundação Zoobotânica e UNISINOS.
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ATA N° 04/08 - Reunião EXTRAORDINÁRIA

No dia 12 de junho do ano 2008, a plenária do COMITESINOS reuniu-se às 14horas, na Sala de
Seminários I da Biblioteca da UNISINOS – São Leopoldo/RS, para a realização da terceira reunião
extraordinária do corrente ano, com o objetivo de eleger a nova diretoria do Comitê, para a gestão
2008-2010. Na ausência de representantes do Conselho de Recursos Hídricos do Rio Grande do Sul –
CRH/RS, a Presidenta em exercício Sra.  Ione Bruhn Gutierres  (1) deu por abertos os trabalhos,
anunciando o processo de eleição da nova diretoria, a ser conduzido pela atual secretária executiva
Sra. Viviane Nabinger (gestão 2005-2007). Ione destacou a condição favorável de poder apresentar
uma nominta capaz de dar seguimento ao trabalho do comitê, cuja trajetória contou com o apoio de
várias  instituições  e  a  dedicação  de  pessoas  que  hoje  têm  orgulho  de  terem  participado  do
COMITESINOS,  uma  entidade  reconhecida,  respeitada  e  que  sempre  trabalhou  considerando  a
pluralidade de interesses setoriais. Ainda conforme Ione o comitê soube, acima de tudo, conduzir suas
relações políticas isenta de cores partidárias, defendendo o desenvolvimento do Sistema Estadual de
Recursos  Hídricos.  Ione,  a  seguir,  em  nome  da  atual  diretoria,  (2)  anunciou  os  candidatos  à
presidência, Sr. Silvio Paulo Klein (representante da Associação dos Arquitetos e Engenheiros Civis
de Novo Hamburgo – ASAEC, Categoria “Associações Profissionais”, Grupo II “Representantes da
População”) e à vice- presidência, Sra. Luciana Paulo Gomes (representante da Universidade do
Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS, Categoria “Instituições de Ensino, Pesquisa e Extensão”, Grupo
II “Representantes da População”). Na seqüência, passou a coordenação à Sra. Viviane, que fez uma
breve recapitulação da legislação que regra os processos de renovação da composição dos comitês de
bacia e apresentou o histórico de diretorias do COMITESINOS, desde 1988. A Sra. Viviane ainda
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apresentou os procedimentos a serem adotados para eleição da nova diretoria, que incluem um prazo
de 15 minutos para as articulações entre entidades com vistas à formação de nominatas – Presidente
e  Vice-Presidente;  apresentação das  nominatas  e  plano de  trabalho  para  a  gestão  2008 –  2010
(havendo mais de uma nominata, há eleição; e não havendo, é feita a aclamação da nova diretoria); e
a nova diretoria apresenta a formação da secretaria executiva, a ser aprovada pela plenária. Após a
apresentação dos procedimentos, a plenária ficou livre para formação de nominatas. Cumprindo-se o
roteiro, a reunião é retomada e a única nominata inscrita, composta pelos candidatos Sr. Silvio Paulo
Klein e Sra. Luciana Paulo Gomes, presidente e vice respectivamente, foi anunciada. O Sr. Silvio
apresentou então a plataforma de candidatura, em que as principais metas de trabalho abrangem: 1.
Gestão de Recursos Hídricos (através da elaboração do “Plano de Bacia” com plena participação
das entidades representadas no Comitê, e com amplo envolvimento da população da bacia, incluindo
a revisão e formalização do enquadramento legal das águas, o aprimoramento dos procedimentos de
outorga,  e a revisão do acordo entre categoria agricultura irrigada e abastecimento público);  2.
Fortalecimento  Institucional  (através  da  retomada  das  relações  com secretarias  de  Estado  cuja
competência é promover melhorias na área da bacia; da retomada dos projetos paralisados, como o
Plano de Saneamento; do apoio à discussão sobre a implantação da Agência de Bacia Estadual; da
intensificação  do  exercício  da  representação  dentro  do  comitê;  da  ampliação  do  conjunto  de
informações  a  ser  municiado  através  do  site  do  COMITESINOS  para  consolidá-lo  como  uma
ferramenta atualizada de comunicação com a sociedade; da consolidação das relações políticas e
institucionais entre as entidades-membro e o colegiado formado pelo COMITESINOS; da realização
de plenárias semestrais descentralizadas, aproximando o Comitê das instituições da sua base; do
aprimoramento das relações do COMITESINOS com o Consórcio Pró-Sinos; e do estabelecimento de
caminhos formais de articulação com os Conselhos de Desenvolvimento Regionais dos rios Sinos e
Paranhana);  3.  Programas  e  projetos  complementares  (execução  do  Programa  Permanente  de
Educação  Ambiental,  parceria  REFAP X  UNISINOS  X  COMITESINOS;  renovação  do  apoio  da
Petrobrás  Ambiental  para  continuidade  do  Projeto  Peixe  Dourado;  execução  do  projeto  de
recomposição de mata ciliar – EMATER, Categoria Agricultura, GERDAU, PM, SEMA); 4. Trazer,
para  o  âmbito  do  COMITESINOS,  as  audiências  públicas  dos  EIA/RIMAs  dos  grandes
empreendimentos  projetados  para  a  área  da  bacia  hidrográfica;  e  5.  Trazer  para  o  âmbito  do
COMITESINOS  a  apresentação  dos  Planos  de  Saneamento  dos  Municípios,  discutindo  os
instrumentos antes de sua implementação. Sra. Luciana apresenta a Proposta de Operacionalização
da Gestão do Comitê (gestão 2008-2010), que é de uma gestão técnica-política em que, no primeiro
plano,  executivo,  o  Presidente  e  a  Vice-Presidente  atuarão  com  a  secretária  executiva  e
administrativa,  respectivamente,  Arq.  Espec.  Viviane  Nabinger  e  Débora  Cristina  da  Silva.  Os
candidatos propõem a recondução de ambas com as mesmas funções executadas atualmente, como
forma de continuidade às atividades já desenvolvidas e em reconhecimento pelo excelente trabalho
realizado. Em outro plano, não menos importante que o primeiro, coloca-se a participação efetiva dos
representantes das categorias membro do Comitê. Esses, conforme a proposta dos candidatos, passam
a ter uma função efetiva no Comitê, permitindo que as ações implementadas sejam de interesse das
categorias,  o  que  resultará  em  uma  gestão  efetiva  da  bacia.  A  primeira  ação  proposta  é  o
encaminhamento de sugestão de temas a compor o programa anual de trabalho da nova gestão. Sra.
Luciana propõe que as categorias apresentem ao COMITESINOS as atividades desenvolvidas na área
da bacia. Instituições de Ensino, Pesquisa e Extensão e ONG’s Ambientalistas, dentre outros, poderão
indicar quais os programas e projetos em desenvolvimento ou a desenvolver nos próximos dois anos
que contribuem para a melhoria da qualidade e quantidade das águas. A sede do Comitê continua
sendo  a  sala  2A105  na  Unisinos,  mesmo  local  desde  a  criação  do  Comitesinos,  implicando  na
manutenção do apoio institucional da universidade, tanto política quanto operacionalmente, com a
disponibilização da infraestrutura básica (água, luz, telefone). Por último, a Sra. Luciana sugere que
a Comissão Fiscal, com a função de apreciar a prestação de contas, seja composta por um membro de
cada categoria (usuários, população e administração direta),  a ser escolhida nos próximos dias e
também que a definição dos membros da CPA seja indicada brevemente a partir da manifestação
voluntária e comprometida dos membros da plenária. Feita a defesa das propostas pelos candidatos à
Presidente e Vice-presidente do COMITESINOS para a gestão 2008-2010, a Sra. Viviane retomou a
palavra e abriu espaço para manifestações da plenária. O Sr. Rafael Altenhofen, representante da
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UPAN no COMITESINOS, registrou seu apoio à nominata apresentada, sugerindo, como inclusão de
meta para a plataforma da mesma trazer  para o âmbito do COMITESINOS a apresentação dos
Planos de Diretores dos Municípios, previsto inclusive no Estatuto das Cidades.  Dirigindo-se aos
novos  integrantes  do  comitê,  pelo  ingresso dos  mesmos  numa  instância  há  tempo  constituída  e
amadurecida como o Comitesinos, colocou que, à primeira vista, pode dar a impressão aos recém
chegados de que se trata de um grupo fechado. Observou que na cerimônia de posse das entidades
membro,  pela  manhã,  apesar  de  haverem  sido  chamadas  apenas autoridades  à  mesa,  a  maior
autoridade dentro de um comitê é a população da bacia, representada por suas diferentes categorias.
Continuando  nessa  linha  de  observações,  destacou  que  o  caso  da  articulação  prévia  da  chapa
candidata - o que a vista dos novos membros poderia parecer uma eleição de cartas marcadas - era
na verdade  conseqüência  de  um processo,  que  se  desenvolveu  ao  longo do  último  ano,  onde  a
prioridade sempre assumida foi definir que instituições e pessoas, no momento da eleição, melhor
representaram as necessidades de articulação, estruturais e políticas do comitê durante o biênio que
se inicia - e não de que instituição poderia vir a ser beneficiada por um mandato. Nesse sentido,
exemplificou com o caso da Unisinos, que esteve presente em cinco dos onze mandatos, o que, a
primeira vista, podia parecer que estivesse sentada sobre o comitê, tirando proveito próprio com tal
status, o que não é verdade, pois ela, assim com todas as outras entidades membro, apenas representa
uma categoria no mesmo e, como todas as outras não "é comitê", mas "está comitê" à serviço de seus
representados  na  categoria.  E,  complementando o  exemplo,  apresentou  sua  total  concordância  e
confiança na chapa proposta,  enquanto fruto de um processo de articulação -  aberto,  e  no qual
compuseram todas as entidades da gestão que se encerrava - que, como já havia mencionado, vinha
se desenvolvendo  há  bastante  tempo,  e  que  definiu  esta  como  a  melhor  opção frente  às  atuais
demandas do Comitesinos. Não havendo mais inscrições para manifestações, a Sra. Viviane colocou
em regime de aprovação a  (3) candidatura do Sr. Silvio Paulo Klein para Presidente, e da Sra.
Luciana Paulo Gomes para Vice-Presidente do COMITESINOS, já incluindo, conforme proposta da
chapa, a recondução da Sra. Viviane Nabinger e da Sra. Débora Cristina da Silva aos cargos de
Secretária Executiva e Secretária Administrativa, respectivamente. Por aclamação, a nominata foi
aprovada pela plenária. Ad referendum, ficou também aprovado que o Presidente (Sr. Silvio Paulo
Klein)  e  a  Vice-presidente  (Sra.  Luciana Paulo  Gomes)  estão autorizados  a movimentar  a  conta
bancária do COMITESINOS, conforme previsto no Art. 23 do Regimento Interno, elaborado segundo
Decreto nº 37.034, de 21 de novembro de 1996. Dando prosseguimento, a Sra. Viviane cumprimentou
a Sra.  Ione  Gutierres,  representante  do  Sindicato  dos  Professores  de  Canoas  –  SINPROCAN no
COMITESINOS, Vice-Presidente por dois mandatos, desde 2003, pelo trabalho desenvolvido nesse
período e homenageou-a com um vaso de flores. A Sra. Ione agradeceu pelas palavras e manifestou
sua satisfação em entregar a Direção do Comitesinos aos recém eleitos. Em seguida o Sr. José Ivo
Follmann, da UNISINOS, pediu a palavra para convidar o COMITESINOS a compor o colegiado do
Banco de  Alimentos  VS,  abrangendo  os  municípios  de  São Leopoldo,  Sapucaia  do  Sul,  Esteio  e
Portão. Sem manifestações contrárias, ficou aprovado. Tendo sido concluídos os assuntos pautados, a
Secretária Executiva agradeceu a presença dos participantes e deu a reunião por encerrada. E, não
havendo nada mais a tratar, lavrou a presente ata que, após aprovação, será assinada pela Vice-
Presidente e por mim.

                       Ione Bruhm Gutierres                                                      Viviane Nabinger
        Presidenta em Exercício (gestão 2005-2007)                             Secretária Executiva
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