
 

  
 COMITESINOS 

2.a Reunião Ordinária/2013 

08 de agosto de 2013 

Local: Auditório Maurício Berni, Ciências Jurídicas – UNISINOS, São Leopoldo / RS 

Horário: 14h – 16h30  

 
Pauta: 
1) Abertura; 
2) Posse dos representantes das entidades eleitas para a gestão 2013/2015; 
3) Leitura e aprovação das atas de 14 de março/13 e 09 de maio/13; 
4) Qualificação sobre o Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos; 
5) Histórico de trabalho e funcionamento do COMITESINOS; 
6) Introdução ao processo de retomada da elaboração do Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio dos 

Sinos – Plano de Bacia; e 
7) Assuntos gerais. 

 

 Entidades Presentes 

Grupo I – Usuários da Água - Abastecimento Público: COMUSA, SEMAE e CORSAN; Esgotamento Sanitário e Resíduos 
Sólidos: Prefeitura Municipal de Rolante, SEMAE, Prefeitura Municipal de Canoas, Prefeitura Municipal de Sapiranga e 
Prefeitura Municipal de Esteio; Drenagem Urbana: Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha; Geração de 
Energia: CEEE; Produção Rural: Assoc. Arrozeiros de Santo Antônio da Patrulha e STR de Santo Antônio da Patrulha; 
Indústria: AICSul, SINPASUL e SINDUSCOM; Mineração: AGABRITAS e Assoc. Extratores Sinos e Paranhana; Lazer e 
Turismo: não preenchida; Grupo II – Representantes da População - Legislativos Municipais e Estadual: CM de Taquara, 
CM de Canoas, CM de Novo Hamburgo e CM de Campo Bom; Associações Comunitárias: ausente; Clubes de Serviço: 
Rotary Club São Leopoldo Leste e Lions Clube Canoas Centro; Instituições de Ensino, Pesquisa e Extensão: 
ABRASINOS, EMATER, UNISINOS e UNILASALLE; ONG’s Ambientalistas: UPAN, Movimento Roessler e ASTEPAN; 
Associações Profissionais: Assoc. Brasileira de Eng. Sanitária e Ambiental – ABES/RS e Assoc. Arquitetos e 
Engenheiros Civis de Novo Hamburgo – ASAEC; Organizações Sindicais: SINDIBIO e SIMPO; III Grupo: Representação 
do Governo do Estado: SEMA, SOP e Sec. Agricultura; Representantes do Sistema: FEPAM e DRH/RS; Demais 
Presentes:Mov. Ambientalista da Região das Hortênsias, PM Cachoeirinha, CM Caraá, Profill, PM Caraá, MP/RS, PM 
São Leopoldo. 
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 ATA N° 03/13 - Reunião PLENÁRIA ORDINÁRIA 
Aos oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e treze, a plenária do COMITESINOS reuniu-se às 
14horas, no Auditório Maurício Berni da UNISINOS, município de São Leopoldo /RS, para a realização 
da segunda reunião ordinária do corrente ano. 1) Abertura:  O Presidente do Comitê, Arno Leandro 
Kayser, abriu a reunião dando boas vindas aos presentes e anunciando a pauta dos trabalhos. 2) 
Posse dos representantes das entidades eleitas para  a gestão 2013/2015:  O Presidente e a 
Secretária Executiva do COMITESINOS, Viviane Nabinger, empossaram os representantes das 
entidades eleitas para a composição da plenária (gestão 2013/2015), na segunda chamada, a saber: 
Grupo II “Representantes da População”, Categoria “Instituições de Ensino, Pesquisa e Extensão”, 
entidade suplente UNISINOS; e no mesmo grupo, Categoria “ONGs Ambientalistas”, entidade suplente 
Movimento Roessler para Defesa Ambiental. 3) Leitura e aprovação das atas de 14 de março/13 e  
09 de maio/13: Arno abriu espaço para apresentação de considerações e, não havendo 
manifestações, ambas as atas foram aprovadas pela plenária. 5) Histórico de trabalho e 
funcionamento do COMITESINOS:  Considerando a nova composição da plenária, o Presidente 
resgatou a trajetória do Comitê, desde os movimentos da comunidade e do movimento ecológico como 
a campanha “SOS Rio dos Sinos / Rio que te quero limpo”, o interesse na pesquisa científica através 
da UNISINOS e o interesse do Estado na gestão das águas. Tais movimentos resultaram na criação do 
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então “Comitê de Preservação, Gerenciamento e Pesquisa da Bacia do Rio dos Sinos”, em 17 de 
março de 1988, através de Decreto Estadual. Com a instituição do Sistema Estadual de Recursos 
Hídricos (Lei 10.350/94), o COMITESINOS se adequou e passou a ter a denominação atual – Comitê 
de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos. Sua composição engloba 16 vagas para 
representantes de usuários da água (40% dos assentos), 16 vagas para representantes da população 
(40% dos assentos) e 8 vagas para representantes governamentais (20% dos assentos). São 
instâncias do COMITESINOS: a Plenária, a Diretoria, a Comissão Permanente de Assessoramento à 
Diretoria – CPA, a Comissão Fiscal, os Grupos (GT Multidisciplinar, GE Socioambiental, GG e GE do 
Plano de Bacia), além das equipes relacionadas aos projetos. E aproveitando a oportunidade, o 
Presidente fez o lançamento público do folder institucional do COMITESINOS, viabilizado pela SEMA 
através do convênio de manutenção, entregue aos presentes na saída da reunião. No material constam 
informações sintéticas sobre o Comitê e seus projetos: Projeto Peixe Dourado, Enquadramento, Projeto 
MONALISA, Projeto Dourado Multiplicadores, Celebração das Águas, Projeto VerdeSinos, Projeto 
Permanente de Educação Ambiental da Bacia Sinos e Plano de Bacia. Maiores informações poderão 
ser acessadas no sitio eletrônico www.comitesinos.com.br. 4) Qualificação sobre o Sistema de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos:  O Eng. Sidnei Agra, da empresa Profill (consultora do 
processo de elaboração do Plano de Bacia), apresentou os fundamentos da gestão de recursos 
hídricos, passando por conceitos sobre: balanço hídrico, conflitos de uso, aspectos qualitativos e 
quantitativos, incluindo vazão de referencia (manutenção dos ecossistemas x usos consuntivos x usos 
não-consuntivos x diluição de efluentes), além dos instrumentos legais do Sistema Estadual de 
Recursos Hídricos, Enquadramento, Plano de Recursos Hídricos, Outorga, Cobrança, Sistema de 
Informações. Rafael Altenhofen, representante da UPAN na Categoria “ONGs Ambientalistas”, 
manifestou sua opinião de que é necessário definir limites ambientais a não serem transpostos por 
alterações em planos diretores, por exemplo. E antes de estabelecer qualquer limite (ou falta dele), é 
preciso conhecer a vocação de cada área. Luis Ferret, representante da CEEE na Categoria “Geração 
de Energia”, levantou questão sobre o poder de lei do Plano de Bacia. Sidnei esclareceu que o Plano 
passará pela chancela do CRH/RS, que posteriormente editará resolução a ser cumprida por todos. 
Aloisio Bamberg, representante da Câmara Municipal de Canoas na Categoria “Legislativos Municipais 
e Estadual”, registrou sua preocupação com a adequação dos planos diretores, reportando-se ao caso 
de Canoas que está em processo de revisão deste instrumento. Palestra disponível na íntegra em 
www.comitesinos.com.br. 6) Introdução ao processo de retomada da elaboração  do Plano de 
Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos – Plano de Bacia: O Eng. Henrique 
Kotzian, da empresa Profill, apresentou o conceito de Plano de Bacia: “Processo de planejamento das 
águas da Bacia do Rio dos Sinos, elaborado pelo DRH (contratação de consultoria técnica – Profill), 
através da participação social conduzida pelo COMITESINOS e com aprovação pela sua Plenária, em 
atendimento à legislação gaúcha (Lei Nº 10.350/94). Permitirá definir, organizar e, futuramente, 
executar ações com vistas ao equilíbrio do balanço hídrico, à melhoria da qualidade da água e à gestão 
adequada dos recursos hídricos da Bacia”. As fases do trabalho são: Fase Inicial – Atividades 
Preliminares; Fase A – Consolidação da Base Técnica (Diagnóstico), Fase B – Complementação do 
Enquadramento, Fase C – Plano de Bacia, e Fase Final – Elaboração e Apresentação dos Relatórios 
Finais e Encarte. O cronograma de trabalho vai de 08 de julho de 2013 até 08 de julho de 2014. 
Segundo Henrique, os próximos passos do processo serão: definição do Plano/Processo de 
Participação Social, definição dos modelos computacionais matemáticos, conclusão da Fase Preliminar 
e Início das Fases A e B. Henrique observou que o processo todo demandará grande envolvimento da 
plenária, com participação em reuniões e momentos de mobilização e envolvimento dos seus 
respectivos pares. COMITESINOS já demonstra suas particularidades com Direção preocupada e 
comprometida com os detalhes do processo. Na etapa de modelagem matemática será possível 
calcular os efeitos do remanso do Guaíba sobre o Sinos e as variações de vazão em decorrência do 
sistema de transposição do Sistema Salto através do Rio Paranhana. Palestra disponível na íntegra em 
www.comitesinos.com.br. Nelson Baldasso, da EMATER, ressaltou que não foram apresentados 
passos fundamentais ao processo e que precisam ser de conhecimento da plenária. Por exemplo, de 
“como fazer chegar” às localidades, estabelecendo vínculos a partir das especificidades regionais 
dentro da bacia. Mesmo que os membros tenham boa capacidade de difusão, é importante que as 
informações sejam setorializadas e não centralizadas. Viviane destacou que também caberá à plenária 
decisões sobre a condução do processo de envolvimento das comunidades. Segundo a Secretária 
Executiva, o que é mais precioso é envolver e chegar às comunidades. Talvez primar pela abrangência 
social seja mais importante, neste momento, do que a abrangência técnica. A inclusão de novos corpos 
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hídricos no Enquadramento será um dos pontos mais importantes para melhorar a capacidade de 
planejamento da região e, segundo ela, talvez a melhor estratégia seja a de se selecionar alguns 
poucos cursos d´água ainda não enquadrados e se exercitar, como piloto, a metodologia que 
efetivamente envolva as comunidades para a definição dos usos futuros dos mesmos. Baldasso 
defendeu que os conhecimentos técnicos existentes (sobre banhados, nascentes – que tocam a todos), 
devem ser agregados ao Plano de Bacia, bem como incorporados aos planos Diretores e Ambientais 
dos municípios. Arno defendeu que a água é fundamental para qualquer atividade, mas que a 
comunidade precisa reconhecer o Sistema Estadual de Recursos Hídricos e engajar-se. Por isso, é 
importante que cada setor identifique onde pode ter mais eco e busque envolver seus pares. Uma das 
estratégias será ir aos diferentes locais da bacia e não promover eventos centralizados em local único. 
Viviane provocou a empresa Profill a traduzir os conteúdos técnicos de maneira a proporcionar melhor 
apropriação dos conhecimentos por todos. O Presidente pediu a atenção de todos aos comunicados 
que serão remetidos com mais frequência daqui por diante, agradeceu pelas apresentações dos 
consultores, 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, 08 de agosto de 2013. 
                                                            
 
 
          Adolfo Antônio Klein                 Arno Leandro Kayser              Viviane Nabinger      
       Vice-Presidente                            Presidente                              Secretária Executiva                     
 
 


