
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAUTA: 

1) Abertura; 

2) Aprovação da Ata anterior; 

3) Informe sobre a prestação de contas da 4ª parcela do convênio firmado entre SEMA e 

UNISINOS para manutenção da estrutura administrativa do Comitesinos;  

4) Capacitação para atuação na composição do Comitesinos – Gestão 2019 -2021- Engº. Sidnei 

Agra;  

5) Assuntos Gerais: preenchimento das vagas na composição do Comitesinos – gestão 2019 – 

2020  

 

Entidades presentes:  

 

GRUPO I – USUÁRIOS DA ÁGUA – ABASTECIMENTO PÚBLICO: COMUSA, SEMAE; 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO E RESÍDUOS SÓLIDOS: SEMAE, CORSAN, Prefeitura de São 

Leopoldo, Prefeitura de Três Coroas; DRENAGEM: Prefeitura de São Leopoldo; GERAÇÃO DE 

ENERGIA: CEEE- GT; PRODUÇÃO RURAL: STR Novo Hamburgo; INDÚSTRIA: AICSul, 

SIMBORSUL, Sindicato da Ind. De calç.e comp. Para calçados de Três Coroas; CICS Canoas; LAZER 

E TURISMO: ASTECA; Prefeitura Municipal de Sapiranga.  

 

GRUPO II – REPRESENTANTES DA POPULAÇÃO - LEGISLATIVO MUNICIPAL E 

ESTADUAL: Câmara de Caraá; ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS: Ass. dos Moradores do 

Conjunto Habitacional Guajuviras, AMOSUL/CB; Associação Cultural Marcelo Breuning; ONGs 

AMBIENTALISTAS: UPAN, Movimento Roessler; INSTITUIÇÕES DE ENSINO, PESQUISA E 

EXTENSÃO: FEEVALE, SENAI, ABRASINOS, EMATER/RS; CLUBE E SERVIÇOS 

COMUNITÁRIOS: Lions Clube Sapucaia do Sul; Rotary Club de São Leopoldo Leste; 

ASSOCIAÇÕES PROFISSIONAIS: ASAEC, ABES/RS; ORGANIZAÇÕES SINDICAIS: SIMPO.  

 

GRUPO III – REPRESENTANTES DE GOVERNO: SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO. 

 

OUTRAS PRESENÇAS: BIANCHINI S/A, SINDIAGUA/RS, HEINEKEN, IRGA, PRÓ-SINOS, 

MINISTERIO PUBLICO, PROFILL.  

 

  

ATA Nº 01/20 – REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA 1 

Aos doze dias do mês de março do ano de 2020, a plenária do Comitesinos se reúne às quatorze 2 
horas, na Auditório E09 005, Escola de Gestão e Negócios da UNISINOS (Av. Unisinos, 950, São 3 

Leopoldo/RS), para realização da primeira reunião ordinária do corrente ano. 1) Abertura: O 4 

 

1a Reunião Ordinária/2020 

12 de março de 2020 

Local: Auditório E09 005, Escola de Gestão e Negócios da UNISINOS 

(Av. Unisinos, 950, São Leopoldo/RS). 

Horário: 14h – 16h30 



 

 

presidente Anderson Etter faz a abertura dos trabalhos destacando o cenário de escassez de água em 5 

decorrência da estiagem e da iniciativa tomada pelo Comitesinos quando da realização do seminário, 6 
no mês de dezembro/19, sobre a apresentação, pelos setores usuários das águas, quanto à eficiência 7 

hidro energética em seus processos produtivos. Redução de perdas é uma medida fundamental 8 
especialmente em momentos de crise hídrica. Menciona as iniciativas de alerta que estão sendo 9 

tomadas pela SEMA, campanhas realizadas pelas operadoras responsáveis pelo abastecimento da 10 
população. Assegura que o SEMAE manterá o abastecimento no município de São Leopoldo, 11 

situação que acredita ocorrer nas demais municipalidades operadas pela COMUSA e CORSAN. 2)  12 
Anuncia sobre a apreciação da ata da plenária anterior submetendo-a à aprovação. A ata é 13 

aprovada por unanimidade. 3) Em seguimento, a secretária executiva Viviane Nabinger realiza uma 14 
contextualização aos novos membros referente ao próximo item de pauta o Informe sobre a 15 

prestação de contas da 4ª parcela do convênio firmado entre SEMA e UNISINOS para 16 
manutenção da estrutura administrativa do Comitesinos, ressaltando como é o procedimento 17 

realizado para comprovações das despesas juntamente com o setor financeiro da Unisinos e apresenta 18 
a plenária o quadro geral da 4º Parcela para aprovação da plenária. Após alguns questionamentos da 19 

plenária sobre o fluxo do convênio, a secretária executiva Viviane Nabinger coloca para aprovação 20 
sendo a mesma aprovada. Dando continuidade o Engº. Sidnei Agra realizou a 4) Capacitação para 21 

atuação na composição do Comitesinos – Gestão 2019 -2021. Na Capacitação foram abordados 22 
temas como Ciclo Hidrológico e Bacia Hidrográfica, Política e Sistema de Recursos Hídricos, a 23 

Bacia do rio dos Sinos, Plano de Bacia e Ferramentas de Gestão, houve a interação da plenária com o 24 
Engº. Sidnei, podendo assim responder a todos os questionamentos abordados. No próximo item de 25 

pauta 5) Assuntos Gerais: preenchimento das vagas na composição do Comitesinos – gestão 26 
2019 – 2020, a secretária administrativa Kely Boscato informou a plenária que o processo eleitoral da 27 

2ª Chamada, coordenado pelo Conselho de Recursos Hídricos (CRH), encerrou-se no dia 17 de 28 
fevereiro de 2020, com a inscrição de 06 instituições, que serão analisadas pelo Conselho e avisadas 29 

através de e-mail para homologação. Ainda em assuntos gerais, o Sr. Marcos, da CEEE, realiza um 30 
comunicado informando que a partir de 10/03/2020 a operação do sistema salto, passou de operação 31 

de alerta para crítica, sendo assim serão tomadas ações operativas para a manutenção da vazão 32 
mínima no reservatório. O Sr. José Tronchoni, informa que em virtude da estiagem e redução da 33 

vazão do Rio dos Sinos e formadores, houve pequeno conflito entre irrigantes e CORSAN, em Santo 34 
Antônio da Patrulha, e a situação foi superada pelo diálogo e colaboração recíproca entre as partes. 35 

Manifesta a intenção dos irrigantes da lavoura de arroz se manterem atentos à evolução da escassez 36 
de água e, de maneira voluntária, suspenderem a captação de água para a lavoura caso houver a 37 

confirmação sobre o rebaixamento do nível do rio ao ponto de comprometer a captação de água pelas 38 
operadoras de abastecimento, conforme descrito no acordo firmado entre as partes, no âmbito do 39 

Comitesinos. Ressalta, no entanto, que medidas que vão além do acordo devem urgentemente ser 40 
tomadas pelo Governo do Estado de modo a oferecer segurança hídrica à população da bacia do Rio 41 

dos Sinos. O Sr. Darci Zanini convida aos membros do Comitesios para o evento II Encontro 42 
Municipal do Fórum dos Arroios de São Leopoldo, a ser realizado nos dias 14 a 29 de março de 43 

2020, o evento é itinerante, sendo assim é necessário entrar no site ou mídias sociais da prefeitura de 44 
são Leopoldo para ver o cronograma e local.  Concluído os trabalhos, o Presidente dá por encerrada a 45 

reunião ordinária. E, para constar, lavrei a presente ata que, depois de aprovada, será assinada pelo 46 
presidente, pelo vice-presidente, pela secretária executiva e por mim. 47 

 48 
São Leopoldo, 25 de março de 2019. 49 
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Viviane Nabinger           Kely Boscato                    Sandro dos Santos                Anderson Etter               52 

Sec. Executiva               Sec. Administrativa                      Vice-presidente                        Presidente 53 
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