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ATA N° 02/02- Reunião Extraordinária – Avaliação da Gestão 1999-2000 

Aos vinte dias do mês de abril do ano de 2001, o COMITESINOS reuniu-se extraordinariamente, às
14horas, na sala do Pós II, na UNISINOS, São Leopoldo/RS, em atendimento à convocação realizada
no prazo regimental, para avaliar a atuação do Comitê na gestão 1999-2000, diante da renovação da
sua composição estabelecida pela Lei 10.350/94. O estabelecimento de uma pauta única definiu a
estrutura da reunião e a mesma foi coordenada pelo Presidente e pela Secretária Executiva. Ao abrir
os trabalhos, Paim justificou a importância da reunião pela oportunidade de deixar registrado algum
tipo de avaliação para os futuros integrantes do Comitê, cujo processo de eleição já havia ocorrido
no dia 05 de abril do corrente ano. A metodologia aplicada foi a de oficina, com a formação de
grupo trabalhos, por categoria.  Cada grupo dispôs de um tempo preestabelecido para responder, a
partir da definição de palavras-chave escritas sobre tarjetas diferenciadas por cores, duas questões.
A  primeira,  tratou  da  repercussão  do  COMITESINOS,  a  partir  da  identificação  de  três  (3)
potencialidades existentes no Comitê que o tornava referência estadual e nacional no cenário da
gestão dos recursos hídricos.  Ainda, a indicação de três (3) fragilidades que restringiam a eficácia
de sua atuação. Por último, a indicação de duas (2) propostas que resultassem em avanços a serem
perseguidos.  Os participantes dispuseram de 20 minutos para a formulação dos seus indicadores.
Após  o  trabalho  de  grupo,  foi  eleito  um  representante  de  cada  grupo  para  a  apresentação  e
justificativas  do  resultado individual,  a  todo os  participantes.  Esta  etapa teve  a  duração de  40
minutos.  A segunda questão, foi sobre a contribuição pessoal de cada representante das entidades
membro dada ao Comitê ou recebida. Também, foi adotada a utilização das tarjetas, com a indicação
de palavras-chave.  O resultado do trabalho realizado está transcrito na sua forma original. Sobre as
potencialidades  foram  indicados:  unidade  político-geográfica(3);  unidade  representativa  das
entidade civis, públicas e privadas (3); unidade gestora das questões da bacia(2); fórum de discussão
das questões da bacia; história; mobilização (2); sensibilidade; enquadramento; credibilidade (3);
liderança; união dos usuários; melhor qualidade das águas como fator de desenvolvimento (2); água
para todos; comprometimento dos representantes de categorias efetivamente integradas ao Comitê;
estrutura/organização; relação de integração com a comunidade; vontade de avançar; trabalho da
Comissão de Educação Ambiental.  Sobre as fragilidades foram apontadas: falta de reconhecimento
como  órgão  gestor;  divisão  da  bacia;  não  entendimento  da  representatividade  (2);  burocracia
administrativa dos parceiros (4); poucos recursos (6); entraves político-partidários e ideológicos (3);
história;  responsabilidade;  fraca  atuação política;  inexpressiva participação da comunidade  nos
eventos promovidos pelo Comitê; inexpressiva representação das categorias em eventos estaduais e
federais; divulgação; atuação na sociedade não organizada – maior parte da população; bacia mais
poluída; ter a idade do Sistema; conflito de interesses; pressão política. Sobre os avanços que o
COMITESINOS poderá obter: mobilização da sociedade; maior mobilização/realização de pesquisa
junto à sociedade sobre usos futuros da água – enquadramento (6); credibilidade (2) e liderança;
educação  ambiental  (2);  representatividade;  reconhecimento;  melhor  qualidade  de  água;
disciplinamento do uso do solo; recuperação da mata ciliar;  comunicação com a comunidade –
página  internet  (2);  amadurecimento  do  Sistema.    Sobre  a  contribuição  dada  ou  recebida:
amadurecimento  do  Sistema;  crescimento  (2);  renovação;  representatividade;  aprendizado;
realizado; envolvimento; tranqüilo; otimismo (2); conhecimento. A exposição das tarjetas permitiu a
análise dos registros e foi recomendado que a avaliação deveria ser encaminhada para a próxima
direção.   A  reunião  foi  encerrada  com  a  manifestação  de  agradecimentos  do  Presidente  aos
representantes das entidades que não haviam sido reconduzidas à composição do Comitê.  E, não
havendo nada mais a registrar, lavrei a presente ata que após lida e aprovada será assinada pelo
Presidente e por mim. 

                                                                                                 São Leopoldo, 31 de maio de 2001.

         Viviane Nabinger                                                        Paulo Renato Paim
      Secretária Executiva                                                          Presidente




