COMITESINOS
a

3. Reunião Ordinária/2012
14 de junho de 2012
Local: Auditório 2D113, Centro de Ciências da Saúde, UNISINOS, São Leopoldo / RS
Horário: 14h – 16h30
Pontos de Pauta:
1) Abertura;
2) Aprovação da ata de abril/2012;
3) Situação fiscal/econômica do COMITESINOS:
a - Processo de convênio com a SEMA, para manutenção do Comitê;
b - Apresentação de Parecer da Comissão Fiscal, sobre a contabilidade de 2011, e proposta de Deliberação a
partir do parecer;
c - Noticia sobre o convênio estabelecido com o SEMAE para o ano de 2011;
4) Processo de elaboração do Plano Sinos;
5) Composição do COMITESINOS (substituições de representantes, justificativas de ausência e
encaminhamentos);
6) Anuncio dos procedimentos para eleição de nova Diretoria;
7) Assuntos Gerais.
Entidades Presentes
Grupo I – Usuários da Água - Abastecimento Público: CORSAN e SEMAE; Esgotamento Sanitário e Resíduos
Sólidos: CORSAN; Drenagem Urbana: Prefeitura Municipal de Santo Antonio da Patrulha e Prefeitura Municipal
de Três Coroas; Geração de Energia: ausente; Mineração: Assoc. Extratores Minerais dos Vales do Sinos e
Paranhana; Lazer e Turismo: Instituto Martim Pescador; Produção Rural: STR de Novo Hamburgo e STR de
Três Coroas; Indústria: AIC-Sul e SINPASUL; Grupo II – Representantes da População - Legislativos Municipais
e Estadual: Câmara Municipal de Santo Antônio da Patrulha e Câmara Municipal de São Leopoldo; Associações
Comunitárias: Grupo Escoteiro Peregrino; Clubes de Serviços: ausente; Instituições de Ensino, Pesquisa e
Extensão: UNILASALLE; ONGS Ambientalistas: Movimento Roessler, UPAN e Mira Serra; Associações
Profissionais: Assoc. de Arquitetos e Engenheiros Civis de Novo Hamburgo e Assoc. Brasileira de Águas
Subterrâneas; Organizações Sindicais: ausente; Grupo III – Representação do Governo do Estado: ausente;
Órgãos do Sistema: DRH e FEPAM; Integrantes da CPA: METROPLAN/Agencia RHG; Demais Presentes: PM
Sapucaia; PM Esteio, PM Parobé, Observasinos, Gabinete Dep. Luis Lauermann, Câmara Municipal de Nova
Santa Rita.
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ATA N° 03/12 - Reunião PLENÁRIA
No dia quatorze de junho do ano de dois mil e doze, a plenária do COMITESINOS reuniu-se às quatorze
horas, no Auditório 2D113, Ciências da Saúde, 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. Atento à participação de pessoas que não fazem parte da composição atual do
Comitê, o Presidente conduziu uma rodada de apresentações, em que cada um dos presentes se
identificou com nome pessoal e da entidade que representa. 3) Situação fiscal/econômica do
COMITESINOS: a – A Secretária Executiva do COMITESINOS, Viviane Nabinger, noticiou que esteve no
Setor de Convênios da SEMA, em treze de junho p.p., onde foi informada de que o processo de
estabelecimento do Convênio de manutenção do Comitê está na Casa Civil para última análise e
delegação de competência do Governador ao Secretário de Estado do Meio Ambiente, para a assinatura.
b – Silvio informou que o convênio estabelecido com o SEMAE para o ano de dois mil e onze (vigente de
primeiro de janeiro até trinta e um de dezembro), com a previsão de doze repasses de dois mil reais cada
ao COMITESINOS, foi concluído, estando o SEMAE inadimplente com as quatro últimas parcelas, ou seja,
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oito mil reais. Registrou ainda que o relatório técnico do Convênio foi protocolado na entidade pelo Comitê,
demonstrando a perfeita execução das ações. c – Adolfo Antônio Klein, representando a Comissão Fiscal
do COMITESINOS, informou que em decorrência da situação de inadimplência do SEMAE, o Presidente
do Comitê precisou emprestar valores ao caixa da entidade, para pagamento das despesas e
compromissos assumidos. Embora a Comissão Fiscal tenha feito análise preliminar dos documentos, por
orientação da contadora (que presta serviço voluntário), estão sendo providenciados os registros fiscais
dos empréstimos efetuados para fins de formalização das entradas. Também estão sendo emitidas as
certidões negativas de débito referentes ao ano de dois mil e onze. Após o fechamento desta parte de
documentação fiscal, a Comissão reavaliará as contas e apresentará o seu Parecer final à plenária. 4)
Processo de elaboração do Plano Sinos: O Presidente fez o resgate dos acontecimentos que levaram à
paralisação do processo de elaboração do Plano Sinos, inclusive com perda de recursos dos Governos
Federal e Estadual pela entidade proponente (Consórcio Pró-Sinos). Com vistas à retomada do processo,
e frente à disponibilidade do Estado em viabilizar tal ação, a Comissão Permanente de Assessoramento à
Diretoria – CPA rediscutiu o arranjo metodológico, conforme apresentado pela Secretária Executiva. Após
a exposição, representantes de entidades presentes manifestaram grande preocupação com o
cronograma proposto, de apenas doze meses, para execução dos eventos indispensáveis de discussão
com os setores e comunidade, ao longo do processo. Maria Salete Cobalchini, representante da FEPAM,
destacou que, embora exista uma parte de sistematização de dados já concluída, não houve o
envolvimento, apreciação e discussão destes trabalhos com a comunidade, e também não houve o debate
técnico a respeito dos relatórios. A plenária demonstrou grande preocupação a partir de exemplos citados
de outros planos elaborados por empresas consultoras, conforme modelos genéricos e sem a adequação
à realidade das respectivas bacias, o que se daria a partir do processo de mobilização social, para o qual
se faz necessário material produzido em linguagem coloquial e da compreensão da ferramenta ‘plano de
bacia’. Segundo Viviane, o plano de trabalho original previa todos estes passos. E buscando apoio na
legislação (Lei Estadual Nº 10.350/94), a Secretária resgatou algumas das finalidades dos planos de bacia,
como Art. 26 - “operacionalizar, no âmbito de cada bacia hidrográfica, as disposições do Plano Estadual de
Recursos Hídricos” (ainda não concluídas); e Art. 27 - “determinação dos valores cobrados pelo uso da
água”, o que depende do estabelecimento de um programa de intervenções estruturais e não-estruturais, o
qual só poderá ser elaborado frente a um cadastro de usuários que permitiria este tipo de planejamento.
Ainda foi destacado que são desconhecidos pareceres da FEPAM e do DRH/RS sobre os relatórios
técnicos produzidos até o momento (processo Plano Sinos) e que assegurar a apropriação do Plano Sinos,
desde seu processo de elaboração, pelas comunidades, facilitará a compreensão da necessidade e o
aceite da implementação do sistema de Cobrança pelo Uso da Água. Tiago Loch, representante do
Departamento de Recursos Hídricos da SEMA no COMITESINOS, informou que o Diretor do DRH, Marco
Mendonça, comunicou que a proposta apresentada por ele na plenária do Comitê (em doze de abril p.p.),
de encerramento do Plano Sinos ainda em dois mil e doze, contava com recursos da suplementação
orçamentária, que não aconteceu. Assim, o Diretor informou que a situação atual é de buscar recursos de
outra fonte, ainda em pesquisa. Viviane frisou que não assumirá a frente do processo de mobilização
social do Plano Sinos se o Estado não renovar o convênio de manutenção do COMITESINOS, em
tramitação deste maio de dois mil e onze na SEMA. Não havendo quórum suficiente para deliberar a
respeito da proposta apresentada, o plenário concordou em recomendar ao DRH que avalie a sugestão
exposta (elaborada a partir de condicionantes colocados pelo próprio Estado). Entre os presentes, houve
uma manifestação de objeção à proposta, com os argumentos de que não contempla análise da situação
das águas subterrâneas, não proporciona prazos adequados à execução de um processo com qualidade,
além da relação direta entre a condução do processo e a manutenção do COMITESINOS (que deveria
estar sendo assegurada pelo Estado). 5) Composição do COMITESINOS (substituições de
representantes, justificativas de ausência e encaminhamentos): A Secretária Administrativa do
COMITESINOS, Débora Cristina da Silva, apresentou dados sobre a assiduidade dos representantes das
entidades membro, no último ano (maio de dois mil e onze até abril de dois mil e doze). Durante o período
especificado, em: a) 8,16% das reuniões estiveram presentes os representas das entidades titulares e das
entidades suplentes, concomitantemente; b) 32,37% das reuniões estiveram presentes os representas das
entidades titulares e ausentes os representantes das entidades suplentes; c) 10% das reuniões estiveram
ausentes os representas das entidades titulares e presentes os representantes das entidades suplentes; e
d) 49,47% das reuniões estiveram ausentes os representas das entidades titulares e das entidades
suplentes, concomitantemente. Segundo o Regimento Interno do Comitê, Art. 19 – “A entidade membro
titular cujo representante não comparecer a três reuniões do Comitê, num período de um ano, sem
justificativa por escrito apresentada até a próxima reunião, receberá comunicação do desligamento de seu
representante, sendo solicitada nova indicação. / Parágrafo primeiro - Caso não haja manifestação da
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entidade membro no prazo de trinta dias será levado à discussão e deliberação do Comitê para efeitos de
desligamento da entidade. / Parágrafo segundo - Em caso de desligamento da entidade membro titular, o
Presidente convocará a entidade membro suplente para ocupar a vaga, sendo que a suplência será
preenchida por uma das entidades já cadastradas, escolhidas por seus pares, em reunião específica para
este fim, que completará o mandato em curso.” Analisando esta situação, a CPA recomendou, e a
Diretoria do COMITESINOS realizou o seguinte procedimento: em oito de maio p.p, enviou
correspondência aos titulares com três, ou mais, faltas no último ano, que vinte e uma entidades foram
comunicadas; em dezoito de maio p.p. encerrou o prazo para apresentação de justificativas retroativas de
ausência, sendo que apenas duas entidades se manifestaram; e em oito de junho p.p. encerrou o prazo
para apresentação de substituição dos representantes, sendo que apenas duas entidades ficaram de
mandar substituição (sem cumprir até o momento) e uma entidade efetuou a substituição formal. Se a
opção da plenária fosse cumprir o Regimento, dezoito entidades titulares deveriam ser substituídas pelas
respectivas suplentes. Aberto o debate, e considerando que o objetivo maior é de promover a efetiva
participação da sociedade no gerenciamento de suas águas, a plenária recomendou a seguinte estratégia:
a) as entidades titulares de cujos representantes são 100% ausentes serão informadas do seu
desligamento, e serão substituídas pelas entidades suplentes; b) para o preenchimento das vagas de
entidade suplente, as categorias poderão mobilizar seus pares para candidatura e posterior
chancelamento pela plenária; c) para os demais casos de ausências freqüentes, serão remetidos relatórios
a todas às entidades e respectivos representantes, informando a situação de assiduidade, para que
negociem entre eles o remanejo entre suplentes e titulares, ou até avaliem a possibilidade de mobilização
de novas entidades que venham se candidatar, situação a ser chancelada pela plenária. 6) Anúncio dos
procedimentos para eleição de nova Diretoria: Viviane explica que a atual Diretoria foi eleita e
empossada em agosto de dois mil e dez. Considerado o mandato de dois anos, o correto seria que o
processo de eleição de nova Diretoria ocorresse em julho desse ano. Mas considerando o esforço que
será feito para incremento do quórum (item anterior da pauta), a proposta é que a eleição da Diretoria seja
transferida para o mês de agosto. A plenária propôs que seja encaminhado pedido de prorrogação do atual
mandado em mais um mês, ao CRH/RS, e que o ritual de eleição e posse ocorra em nove de agosto,
conforme proposta de Deliberação CBHSINOS026/2012. 2) Aprovação da ata de abril/2012: não foi
possível colocar em regime de votação pela falta de quórum. 7) Assuntos Gerais: O Presidente convidou
a todos para a reunião plenária extraordinária, programada para dia vinte e seis de junho próximo, às
quatorze horas, em local a ser divulgado (Campus UNISINOS), para “Capacitação sobre Cobrança pelo
Uso da Água”, promovida pela Agencia de Região Hidrográfica do Guaíba. Viviane divulgou o III Seminário
Desafios Ambientais do Cotidiano, promovido coletivamente sob a Coordenação da Rede Ambiental do
Rio dos Sinos – MP/RS, a ser realizado no dia cinco de julho próximo, na FACCAT (município de
Taquara), sobre o tema “Um olhar sobre as áreas de preservação permanente”. Viviane anunciou que no,
dia anterior, a Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul formalizou adesão ao Projeto VerdeSinos.
Agradecendo a participação e colaboração de todos, o Presidente deu por encerrada a reunião. E, para
constar, lavrei a presente ata que, depois de aprovada, será assinada pelo Presidente e por mim.
São Leopoldo, 14 de junho de 2012.

Silvio Paulo Klein
Presidente

Viviane Nabinger
Secretária Executiva

