
 

 
COMITESINOS 

3.a Reunião Ordinária/2011 

16 de junho de 2011 

Local: Mini Auditório da Biblioteca UNISINOS, São Leopoldo / RS 

Horário: 14h – 16h30  
 

Pontos de Pauta: 

1) Abertura; 
2) Discussão e aprovação de ata da plenária de maio/2011;  
3) Apresentação da Análise Ambiental Estratégica da Bacia do Rio dos Sinos, com vistas à Elaboração de 

Projetos Básicos de Engenharia de Barragens e seus Sistemas de Distribuição D’água – Profill 
Engenharia; 

4) Proposta de Deliberação sobre o preenchimento de vaga disponível na Categoria Organizações 
Ambientalistas; 

5) Assuntos gerais. 
 

   

Entidades Presentes  

Grupo I – Usuários da Água - Abastecimento Público: COMUSA, e CORSAN; Esgotamento Sanitário e Resíduos 
Sólidos: SEMAE, PM de Canoas; Drenagem Urbana: PM de Três Coroas; Geração de Energia: CEEE; Mineração: 
AGABRITAS Lazer e Turismo: Ausente; Produção Rural: STR de Santo Antônio da Patrulha, STR de Três Coroas, 
Assoc. dos Arrozeiros de Santo Antônio da Patrulha e Sindicato Rural de Santo Antônio da Patrulha Indústria: AIC-
Sul e SINPASUL; Grupo II – Representantes da População - Legislativos Municipais e Estadual: Câmara de 
Vereadores de Santo Antônio da Patrulha e Câmara Municipal de São Leopoldo; Associações Comunitárias: 
Ausente; Clubes de Serviços: Ausente; Instituições de Ensino, Pesquisa e Extensão: UNISINOS e UNILASALLE; 
ONGS Ambientalistas: Movimento Roessler para Defesa Ambiental, Núcleo Sócio Ambiental Araçá-Piranga; 
Associações Profissionais: Assoc. Arquitetos e Engenheiros Civis de Novo Hamburgo; Organizações Sindicais: 
SINPROCAN; Grupo III – Representação do Governo do Estado: Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e 
Agronegócio; Integrantes da CPA: METROPLAN; Demais Presentes: Secretaria de Estado da Saúde – CEVS, 
Sindiágua, Projeto Mira Serra, PM de Esteio, Sind. Rural de Santo Antônio da Patrulha, Faccat, PM Nova Santa 
Rita, PM Campo Bom, PM Araricá, Consórcio Pró-Sinos e Key Associados. 
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ATA N° 03/11 - Reunião PLENÁRIA 
No dia dezesseis de junho do ano de dois mil e onze, a plenária do COMITESINOS reuniu-se às 14horas, no 
Mini Auditório da Biblioteca UNISINOS, São Leopoldo/RS, para a realização da terceira reunião plenária do 
corrente ano, coordenada pela diretoria do comitê. 1) Abertura:  O Presidente do COMITESINOS, Silvio 
Paulo Klein, deu as boas vindas aos membros do COMITESINOS, autoridades e pessoas da comunidade. 
Rodada de apresentações:  Buscando oportunizar o reconhecimento dos presentes, o Presidente 
coordenou uma breve rodada de apresentações em que todos se anunciaram pelo nome e entidade que 
representa ou entidade de origem. 2) Discussão e aprovação de ata da plenária de maio /2011: Sem 
manifestações de correções ou complementações, a minuta da ata da reunião plenária de 19 de maio de 
2011, foi plenamente aprovada. 3) Apresentação da Análise Ambiental Estratégica da  Bacia do Rio dos 
Sinos, com vistas à Elaboração de Projetos Básicos de Engenharia de Barragens e seus Sistemas de 
Distribuição D’água:  Silvio resgatou o processo em que a Secretaria Extraordinária de Irrigação e Usos 
Múltiplos da Água – SIUMA contratou a elaboração de dois estudos. O primeiro, denominado “Análise 
Estratégica Ambiental dos Projetos Básicos de Barragens e seus Sistemas de Distribuição de Água na Bacia 
do Rio dos Sinos” (hora citada como AEA), para o qual foi contratada a empresa Profill Engenharia Ltda, e o 
segundo, “Elaboração de Projetos Básicos de Engenharia de Barragens e seus Sistemas de Distribuição 
D’Água na Bacia do Rio dos Sinos” (hora citado como Projetos Básicos), para o qual foi contratada a 
empresa Magna Engenharia Ltda. Na ocasião de publicação dos editais de licitação para contratação dos 
estudos, o COMITESINOS manifestou-se à SIUMA salientando a importância de a elaboração da AEA 
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anteceder à elaboração dos Projetos Básicos, além de que o processo deveria proporcionar a ampla 
participação da comunidade da Bacia Sinos, via Comitê. Apesar da solicitação, a SIUMA contratou ambas as 
empresas com cronogramas simultâneos de execução dos estudos. Como a contratação dos Projetos 
Básicos de Barragens  causou polêmica na população, o Comitesinos deliberou em 10 de setembro de 2009, 
através da Deliberação CBHSINOS009/2009, pelo pedido à SIUMA da retomada da contratação dos estudos 
da AEA., que acabou ocorrendo. O Presidente convidou o representante da empresa Profill Engenharia, 
Carlos Bortoli, para apresentar os resultados da AEA. Carlos destacou o importante posicionamento do 
COMITESINOS, buscando coerência e o melhor aproveitamento dos recursos públicos no fornecimento de 
subsídios importantes para o planejamento dos recursos hídricos da região. Passando à apresentação, o 
Engenheiro explicou a metodologia de elaboração da AEA: aplicação de um modelo multi-critério de apoio à 
decisão e definição de viabilidade ambiental com vistas a constituição de uma ferramenta de planejamento 
estratégico; definição de um índice de favorabilidade ambiental para cada alternativa; e definição de um 
arranjo estratégico para implantação das alternativas selecionadas (seqüência de implantação e estratégias 
para o licenciamento ambiental). Foram definidos indicadores Sociais, Ambientais (Físicos e Bióticos), 
Técnicos e Financeiros. Decididos os indicadores, a definição dos pesos foi obtida através da aplicação de 
questionários multi-critério em integrantes do contexto decisório: Consultora, SIUMA, SEMA e Comitesinos 
(através da Comissão Permanente de Assessoramento à Diretoria – CPA, ampliada por alguns outros 
membros do Comitê). A Secretária Executiva do COMITESINOS, Viviane Nabinger, salientou que o objetivo 
do Comitê era ter os resultados dos estudos, e não escolher esta ou aquela alternativa de barramento. 
Segundo a Secretária, caso houvesse o “passo seguinte”, a ferramenta deveria ser aplicada em toda a 
comunidade, para verificação do seu posicionamento frente às alternativas apresentadas. Mas que, antes de 
tudo, seria preciso percorrer o mesmo procedimento (elaboração de AEA), para outras alternativas de 
reservamento de água, como açudes, banhados, e outros. Isso permitiria comparar e avaliar qual a melhor 
opção, sempre partindo da premissa de que a participação social é fundamental nestas discussões. Viviane 
propôs que seja elaborada uma minuta de deliberação do COMITESINOS, para discussão em plenária 
futura, pedindo ao Estado que qualquer estudo que envolva águas na Bacia do Rio dos Sinos, passe pelo 
Comitê para formulação dos Termos de Referencia, sendo esta proposta aprovada pelos presentes. Ainda 
foram expressas outras manifestações: do procedimento pouco transparente de elaboração dos estudos pela 
SIUMA (Ângela Machado, do Sindicato Rural de Santo Antônio da Patrulha); da importância do solo, e 
modelos de sua ocupação, para reservamento de água (Arno Kayser, representante do Movimento Roessler 
para Defesa Ambiental, na Categoria Organizações Ambientalistas); da relevância de estudos sobre a região 
para subsidiar o planejamento (Luciana Gomes, Vice-Presidente e representante da UNISINOS na Categoria 
Instituições de Ensino); da fundamental importância de que temas como este sejam ‘discutidos’ sempre nas 
plenárias, e não apenas ‘apresentado’ (Manoel Adam, representante da Câmara Municipal de Vereadores de 
Santo Antônio da Patrulha na Categoria Legislativos Municipais e Estadual). 4) Proposta de Deliberação 
sobre o preenchimento de vaga disponível na Categor ia Organizações Ambientalistas:  Viviane 
introduziu o assunto resgatando o processo de ocupação da vaga de entidade suplente na Categoria 
Mineração, ocorrida em 2011. Motivados por este processo e estimulados pela pauta atual do 
COMITESINOS (elaboração do Plano Sinos), representantes das entidades ambientalistas com assento no 
Comitê resolveram mobilizar-se pelo preenchimento de uma das vagas de entidade suplente, desocupada 
desde 2010, quando o Instituto Gaúcho de Estudos Ambientais – InGá, abriu mão da sua participação por 
falta de pessoal. Arno Kayser, em nome da Categoria, relatou que as entidades inscritas no último processo 
de renovação da composição do COMITESINOS, realizado em 2008, foram consultadas a respeito da 
vacância. Lembrou que, em 2010, as entidades foram apenas reconduzidas e que não houve Assembléia de 
renovação, por isso a vaga ter permanecido disponível. A rodada de consultas às entidades resultou em 
única candidatura, da entidade Núcleo Sócio Ambiental Araçá-Piranga. A partir desta contextualização, foi 
lida proposta de Deliberação CBHSINOS019/2011, que aprovada pela plenária, acatou a ocupação da vaga 
de entidade suplente da Categoria Organizações Ambientalistas na Gestão atual (2010-2012), pelo Núcleo 
Sócio Ambiental Araçá-Piranga, a partir desta data. O Diretor Presidente do Araçá-Piranga, Sr. Fernando 
Stumpf, agradeceu pela oportunidade e fez breve explanação sobre as ações da entidade. Agradecendo a 
participação de todos, o Presidente deu por encerrada a reunião. E, para constar, lavrei a presente ata que, 
depois de aprovada, será assinada pelo Presidente, pela Vice-Presidente e por mim.  

São Leopoldo, 16 de junho de 2011. 
 
 
 
               Silvio Paulo Klein              Luciana Paulo Gomes                  Viviane Nabinger 
                         Presidente                         Vice-Presidente                    Secretária Executiva 
 
 


