
 

 

 

  
 COMITESINOS 

6a Reunião Ordinária/2014 

11 de junho de 2014 

Local: Auditório 5C005, Bloco C do Centro de Ciências Econômicas da UNISINOS, São Leopoldo / RS 

Horário: 14h – 16h30  

 
Pauta: 
1) Abertura; 
2) Aprovação das atas de 08 de maio e 28 de maio de 2014; 
3) Deliberação acerca da relação linear entre Representante Titular e Representante Suplente na composição do 
COMITESINOS; 
4) Deliberação acerca de estudo de alternativas para regularização da vazão; 
5) Deliberações sobre aprovação do 1º Plano de Bacia da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos, incluindo 
cronograma, hierarquização e responsabilidades; 
6) Assuntos gerais. 

 

 Entidades Presentes 

Grupo I – Usuários da Água - Abastecimento Público: COMUSA, SEMAE e CORSAN; Esgotamento Sanitário e Resíduos 
Sólidos: Prefeitura de Rolante, COMUSA, Prefeitura de Canoas, Prefeitura de Portão, SEMAE e Prefeitura de Esteio; 
Drenagem: Prefeitura de Santo Antônio da Patrulha e SEMAE; Geração de Energia: CEEE; Produção Rural: Assoc. 
Arrozeiros de Santo Antônio da Patrulha, STR de Santo Antônio da Patrulha, STR de Taquara, Sind. Rural de Santo Antônio 
da Patrulha, STR de Caraá e STR de Três Coroas; Indústria: SINPASUL, AIC-Sul, COOPERJA, SINDUSCOM, ACI-
NH/EV/CB e CICS-Portão; Mineração: AGABRITAS; Lazer e Turismo: não preenchida; Grupo II – Representantes da 
População - Legislativos Municipais e Estadual: CM de Santo Antônio da Patrulha, CM de Campo Bom, CM de Taquara, CM 
de Canoas e CM de São Leopoldo; Associações Comunitárias: ausente; Clubes de Serviço: Rotary Club São Leopoldo 
Leste; Instituições de Ensino, Pesquisa e Extensão: UNISINOS, ABRASINOS, EMATER e UNILASALLE; ONG’s 
Ambientalistas: Movimento Roessler e UPAN; Associações Profissionais: ASAEC e AEA/VS; Organizações Sindicais: 
SINPROCAN;  III Grupo: Representação do Governo do Estado: SEMA e SEINFRA; Representantes do Sistema: FEPAM e 
DRH/RS; Demais Presentes: CM de Caraá, Profill, Prefeitura de Campo Bom, Prefeitura de Novo Hamburgo, Batalhão 
Ambiental e comunidade. 
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 ATA N° 07/14 - Reunião PLENÁRIA ORDINÁRIA 
Aos onze dias do mês de junho do ano de dois mil e quatorze, a plenária do COMITESINOS reuniu-se às 
quatorze horas, no Auditório 5C005, Ciências Econômicas da UNISINOS, município de São Leopoldo /RS, 
para a realização da sexta reunião ordinária do corrente ano. 1) Abertura : O Presidente do 
COMITESINOS, Arno Leandro Kayser, deu as boas vindas a todos e iniciou a reunião anunciando a pauta 
da tarde. 2) Aprovação das atas de 08 de maio e 28 de maio de  2014: As atas foram submetidas à 
votação, sendo aprovadas por unanimidade. 3) Deliberação acerca da relação linear entre 
Representante Titular e Representante Suplente na c omposição do COMITESINOS : A Secretária 
Executiva do COMITESINOS, Viviane Nabinger, fez a apresentação da proposta, que visa superar o 
problema de quórum, valorizando a participação de suplentes bastante ativos. Tendo sido aprovada pela 
plenária, a Deliberação CBHSINOS045/2014 será submetida ao Conselho de Recursos Hídricos/RS. 
Marco Mendonça, Diretor do Departamento de Recursos Hídricos da SEMA, sugere que a matéria seja 
avaliada pela Câmara Técnica de Assuntos Institucionais e Jurídicos do CRH/RS. 4) Deliberação acerca 
de estudo de alternativas para regularização da vaz ão: A Secretária Executiva do COMITESINOS, 
Viviane Nabinger, fez a apresentação da proposta de deliberação que solicita ao Estado a realização de 
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estudo oficial de alternativas que apontem o melhor arranjo de soluções para a regularização da vazão e 
disponibilidade de água no Rio dos Sinos considerando os aspectos ambiental, social, técnico, 
institucional e financeiro, oferecendo subsídios à revisão do Plano de Bacia prevista para ocorrer em até 4 
anos após aprovação do mesmo. O vereador Guido Mário Prass, representante da Câmara de Taquara na 
categoria “Legislativos Municipais e Estadual” do COMITESINOS, reforçou a necessidade de estudos e 
critica o posicionamento das operadoras de saneamento, que segundo ele, preferem as barragens pela 
facilidade para o desempenho de sua atividade econômica. Nelson Baldasso da EMATER, sublinhou que 
a Bacia Sinos é uma das mais complexas do Estado. As palavras devem ser bem escolhidas. ‘Vazão’, por 
exemplo, pode ser apenas de cima para baixo (no fluxo do Rio), já ‘disponibilidade’ pode ser 
bombeamento de água do Guaíba. Viviane destacou que hoje a Bacia já tem capital social para 
compreender e definir o que deseja. A proposta de deliberação é solicitar estudos, mas somente na 
ocasião da montagem do Termo de Referencia para contratação é que será possível delinear os tipos de 
dados desejados e quais áreas. O vereador Aloisio Bamberg, representante da Câmara de Canoas na 
categoria “Legislativos Municipais e Estadual” do COMITESINOS, questionou as operadoras de 
saneamento, que somente agora manifestaram-se sobre a questão dos barramentos. Anderson Etter, 
representante da COMUSA na categoria “Abastecimento Público” do COMITESINOS, relatou participação 
das operadoras na reunião do Comitê Interlegislativo de acompanhamento do Consórcio Pró-Sinos, 
realizada na manha desta mesma data. Reconheceu a pertinência do trabalho dos vereadores. O desejo 
das operadoras, segundo Anderson, é de que sejam estudadas todas as alternativas de gestão dos 
volumes de água. As operadoras não poderiam deixar de se manifestar, pois elas é que são responsáveis 
pelo cumprimento da exigência legal de prioridade ao abastecimento humano. Silvio Klein, da ASAEC, 
manifestou-se favorável à realização de estudos que busquem alternativas para maior disponibilidade de 
água. O vereador João Luis Moreira da Silva, representante da Câmara de Santo Antônio da Patrulha na 
categoria “Legislativos Municipais e Estadual” do COMITESINOS, ameaçou sair do Comitê se a opção for 
votar a favor da construção de barramentos. Sandro Camargo, representante do SEMAE na categoria 
“Abastecimento Público” do COMITESINOS, afirmou que as companhias de abastecimento não podem 
ignorar o crescimento urbano e não se pode fechar as portas para avaliar alternativas que possam garantir 
a disponibilidade de água na bacia. Citou como exemplo a crise de água que o estado de São Paulo vem 
enfrentando atualmente. O vereador Marinho de Moura, representante da Câmara de Campo Bom na 
categoria “Legislativos Municipais e Estadual” do COMITESINOS, destacou que é urgente termos maior 
disponibilidade de água. Arno reforçou que no Plano de Ações já foi substituída a palavra ‘obras’ pelo 
termo ‘estudos’. Guido manifestou o desejo de que os estudos comecem pelas alternativas de menor 
impacto socioambiental. A proposta de deliberação foi aprovada após debate. 5) Deliberações sobre 
aprovação do 1º Plano de Bacia da Bacia Hidrográfic a do Rio dos Sinos, incluindo cronograma, 
hierarquização e responsabilidades : Henrique Kotzian, da empresa Profill, contratada pelo Estado para 
prestar suporte técnico ao processo de elaboração do Plano de Bacia, apresentou a proposta de Plano de 
Ações construída a partir das contribuições recebidas a) nos eventos acerca dos Cadernos Temáticos – 
dinâmica da Fase A; b) nos Eventos Públicos – dinâmica da Fase B (“fichas brancas”); c) retiradas do 
Plano Sinos – estudo anterior realizado pelo Pró-Sinos; d) dos registros históricos da diretoria e CPA do 
Comitê; e) das contribuições dos membros da Plenária e da sociedade através dos três eventos públicos 
(Santo Antônio da Patrulha, Taquara e Esteio); e f) das contribuições dos membros do COMITESINOS, 
recebidas por meio eletrônico. Henrique explicou a metodologia utilizada para priorização das ações, bem 
como para elencar as entidades responsáveis e parceiras da execução de cada atividade. Viviane 
destacou que todos receberam, na entrada do auditório, a relação das ações, com sugestões de 
entidades responsáveis e parceiras da execução de cada atividade. Todos os membros da plenária 
devem analisar a proposta e enviar manifestação à Secretaria do COMITESINOS até o dia 16 de junho de 
2014. Luis Ferret, representante da CEEE na categoria “Geração de Energia” no COMITESINOS, 
observou que a abrangência das ações está pouco clara, dada a forma sintética de apresentação das 
mesmas. Henrique explicou que o detalhamento será apresentado nas fichas técnicas, componentes do 
relatório técnico. Viviane apresentou a proposta de deliberação CBHSINOS048/2014 – Da aprovação do 
1º Plano de Bacia da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos. Por unanimidade, a plenária do COMITESINOS 
aprovou integralmente o 1º Plano de Bacia da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos. Silvio Klein (ex-
presidente do COMITESINOS), Marco Mendonça, além de outros presentes, manifestaram 
parabenizações à condução do processo de elaboração do Plano de Bacia, com ampla participação 
social. Arno agradeceu pelas contribuições de todos durante todo o processo, valorizando a importância 
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do compartilhamento das decisões e do estabelecimento de acordos. Tendo sido tratados todos os temas 
de pauta, 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 Vice-Presidente e por mim. 

 São Leopoldo, 11 de junho de 2014. 
                                                            
 
 
 
   Adolfo Antônio Klein                   Arno Leandro Kayser                          Viviane Nabinger 
       Vice-Presidente                              Presidente                                  Secretária Executiva 
 

 


