
 

 
COMITESINOS 

4.a Reunião Ordinária/2011 

14 de julho de 2011 

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

Horário: 14h – 16h30  
 

Pontos de Pauta: 

1) Abertura; 
2) Aprovação de ata da plenária de junho/2011; 
3) Discussão e deliberação, pela plenária, de encaminhamentos sobre o processo de elaboração do 
Plano Sinos, frente ao cenário posto pela entidade proponente, que altera prazos e metodologia 
originalmente previstos; 
4) Apresentação da primeira versão do Prognóstico – Plano Sinos; 
5) Assuntos gerais. 

   

Entidades Presentes  

Grupo I – Usuários da Água - Abastecimento Público: COMUSA e CORSAN; Esgotamento Sanitário e 
Resíduos Sólidos: CORSAN, PM de Sapiranga; Drenagem Urbana: PM de Santo Antônio da Patrulha e PM de 
Três Coroas; Geração de Energia: CEEE; Mineração: AGABRITAS; Lazer e Turismo: Ausente; Produção 
Rural: STR 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; 
Associações Comunitárias: Associação Comunitária do Distrito de Entrepelado e Grupo Escoteiro Peregrino; 
Clubes de Serviços: Ausente; Instituições de Ensino, Pesquisa e Extensão: EMATER, UNISINOS, FEEVALE e 
UNILASSALE; ONGS Ambientalistas: Movimento Roessler para Defesa Ambiental, UPAN, Núcleo Sócio 
Ambiental Araçá-Piranga; Associações Profissionais: Assoc. Arquitetos e Engenheiros Civis de Novo 
Hamburgo e Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental ABES/RS; Organizações Sindicais: 
SINPROCAN; Grupo III – Representação do Governo do Estado: DRH/RS; Integrantes da CPA: 
METROPLAN, UNISINOS e PROSINOS; Demais Presentes: FEPAM, PM Parobé, PM Campo Bom, PM 
Taquara, PM Canela, PM São Leopoldo, Key Associados. 
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ATA N° 04/11 - Reunião PLENÁRIA 
No dia quatorze de julho 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 quarta 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, pessoas da 
comunidade e autoridades como a Diretora do Departamento de Recursos Hídricos do estado – 
DRH/RS, Nanci Giugno, e o Diretor de Incentivo ao Desenvolvimento da METROPLAN, Ricardo 
Hamerski Cézar. 2) Discussão e aprovação de ata da plenária de junh o/2011:  Sem manifestações de 
correções ou complementações, a minuta da ata da reunião plenária de 16 de junho de 2011, foi 
plenamente aprovada. 3) Processo de elaboração do Plano Sinos:  O Presidente resgatou alguns 
pontos relevantes do processo, como: a) a contratação (em fevereiro/11) de uma empresa de consultoria 
para dar suporte à etapa de Mobilização Social; b) o consenso (em 30 de junho/11) do Grupo Gestor do 
Plano Sinos, sobre a impossibilidade de envolver a comunidade que vive e trabalha na Bacia Sinos no 
processo de elaboração do Plano Sinos, com qualidade, até dezembro de 2011, sendo que a 
metodologia prevista no projeto original aprovada pelos órgãos financiadores, prevê 24 meses para ser 
cumprida; c) o fato de que a empresa consultora ainda não disponibilizou nenhuma ferramenta de 
comunicação para início dos trabalhos desta etapa. Ainda assim, Silvio destacou que o COMITESINOS, 
visando dar início às atividades, abriu espaço na pauta da plenária (de 19 de maio/11), para 
apresentação da versão preliminar do Diagnóstico por empresa de consultoria técnica, contratada pelo 
proponente – Consórcio Pró-Sinos. Informou que o Grupo Gestor do Plano concluiu que até o final deste 
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ano é inviável chegar-se à mobilização para o Plano Sinos, em especial para o encaminhamento da 
discussão do Plano de Ações com as diversas categorias. Com base naquela reunião, a Diretoria do 
Comitê trouxe a situação para debate na presente plenária. Resgatando a competência legal do 
COMITESINOS, de deliberar sobre o futuro das águas locais, naquilo que lhe confere a Lei 10.350/94, 
que instituiu o Sistema Estadual de Recursos Hídricos, o Presidente destacou da referida lei, o Art. 19, 
item III, a atribuição de aprovação do Plano da respectiva bacia hidrográfica e do acompanhamento da 
sua implementação. E frente ao prazo anunciado pelo Pró-Sinos à plenária do COMITESINOS (14 de 
abril de 2011) e ao Grupo Gestor do Plano Sinos (reunião de 12 de maio de 2011), da obrigatoriedade 
da conclusão do Plano Sinos, por determinação do Fundo Nacional de Meio Ambiente, até o mês de 
dezembro de 2011, o Presidente expôs a seguinte alternativa: no prazo estabelecido, promover 
mobilização e participação da sociedade que vive e trabalha na bacia Sinos, para finalização do 
processo de retomada do Enquadramento Legal das Águas de abrangência de sua malha hídrica, 
divulgação e discussão sobre as informações produzidas para as versões preliminares do Diagnóstico e 
do Prognóstico do Plano Sinos, exclusivamente. Caberá à comunidade gerar elementos e contribuições 
para ajustes e complementos dos relatórios apresentados pelos técnicos, se necessário. Buscando a 
otimização da utilização de recursos públicos, a proposta é cumprir cada etapa com a maior participação 
social possível, focando nas etapas de Diagnóstico e Prognóstico. Viviane Nabinger, Secretária 
Executiva do COMITESINOS, apresentou a concepção original e aprovada pelo Fundo Nacional do Meio 
Ambiente – FNMA e pela SEMA, do processo de Mobilização Social com dois anos de duração. Aberta 
uma rodada de discussões, foram feitas observações como: do risco de se elaborar um Plano de Bacia 
sem o comprometimento das comunidades, que só será possível a partir do conhecimento e da 
oportunidade de debate, haja visto, por exemplo, a experiência negativa causada pela condução 
atropelada dos estudos sobre barramentos feitos na região em 2010 (observação feita por Josélia Fraga, 
representante da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha na categoria “Drenagem Urbana”);  
do histórico de sucesso nas ações do COMITESINOS com diversos parceiros, tendo a participação 
social como lastro fundamental (observação feita por Uwe Schulz, representante da UNISINOS na 
Comissão Permanente de Assessoramento - CPA); da existência do Decreto Presidencial Nº 7468, de 
28 de abril de 2011, que exige a execução de restos a pagar dos anos de 2007, 2008 e 2009, até 31 de 
dezembro de 2011 (observação feita por Julio Dorneles, Diretor Executivo do Consórcio Pró-Sinos); da 
importância de ser finalizado o Enquadramento e do aproveitamento a ser dado aos estudos 
contratados, desde que assegurada a participação da sociedade (contribuição de Maria Lucia Coelho, 
representante da Assoc. Brasileira de Engenharia Sanitária – ABES/RS na categoria “Associações 
Profissionais”); da impossibilidade de se chamar o conjunto de trabalhos técnicos de PLANO, mesmo 
que o Consórcio já os tenha entregue ao COMITESINOS, pois pelo prazo estipulado ficará difícil poder 
contar com membros da categoria de “Ensino, Pesquisa e Extensão” para a mobilização social, 
fundamentais no processo, inclusive por sobrecarga de agendas (observação de Nelson Baldasso, 
representante da EMATER/ASCAR-RS na categoria “Instituições de Ensino, Pesquisa e Extensão” e 
Maria Salete Cobalchini da FEPAM); da possibilidade de negociação da ampliação dos prazos juto ao 
FNMA (proposta de Nanci Giugno, Diretora do DRH/RS); da relevância de se observar que o processo é 
o mais importante, e não os prazos estabelecidos por conta da execução financeira (observação de 
Rafael Altenhofen, representante da União Protetora do Ambiente Natural – UPAN na categoria 
“Organizações Ambientalistas”); das críticas tecidas desde o início à condução deste processo pelo Pró- 
Sinos e da necessidade do Enquadramento finalizado para a economia da região (observação de Adolfo 
Klein, representante da AIC-Sul na categoria “Indústria); da urgência de aprovação do Plano de Bacia 
por conta de empreendimentos que os municípios estão deixando de licenciar, cientes de que este é 
apenas o começo de um processo que não se engessa com a finalização do convênio, colocou as 
prefeituras a disposição para realizar a mobilização, em função de termos pressa na finalização deste 
processo (observação de Julio Agápio, representante da Prefeitura Municipal de Sapiranga na categoria 
“Esgotamento Sanitário e Resíduos Sólidos”, em nome dos municípios presentes nesta data); da 
possibilidade de aprovação do Plano “com restrições” (proposta de Ione Gutierres, representante do 
SINPROCAN na categoria “Organizações Sindicais”); de que os gestores têm o compromisso de cumprir 
o que está no Convênio com o FNMA, em função do Decreto Presidencial já citado, não restando outra 
opção que não a de atender  todas as etapas do Plano (observação de Mozar Dietrich, representante da 
COMUSA na categoria “abastecimento Público”); do compromisso do COMITESINOS em assegurar, 
minimamente, a finalização do Enquadramento (nota de Julio Volpi, representante da 
METROPLAN/Agencia da RHG na CPA); do perigoso direcionamento que o Plano poderá dar à 
implementação do processo de Cobrança pelo Uso da Água (observação de Manoel Adam, 
representante da Câmara de Vereadores de Santo Antônio da Patrulha na categoria “Legislativos 
Municipais e Estadual”); o Presidente Silvio lembrou que na primeira etapa do Plano, o Grupo Gestor 
aprovou um relatório preliminar do Diagnóstico, e que o Fundo Nacional de Meio Ambiente aceitou, e 
que de forma análoga, pudesse ser feito o encaminhamento da etapa do Plano de Ações, diante da 
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impossibilidade prática de se promover, neste prazo, uma discussão e comprometimento com a 
sociedade da bacia. Uwe perguntou ao representante do Pró-sinos se efetivamente o projeto, ora em 
curso, deve ser concluído junto ao Fundo em dezembro próximo. O Diretor Executivo do Consórcio 
afirmou perante a assembléia que sim, não cabendo prorrogação. Viviane informou que, por um 
equívoco sobre as instituições (COMITESINOS e Pró-Sinos) pela Divisão Financeira da SEMA, o 
COMITESINOS foi noticiado que o Pró-Sinos está no Cadastro de Inadimplentes do Estado – CADIN, 
pela falta de prestação de contas da segunda parcela da contrapartida, desde janeiro de 2011, e que 
houve o encerramento do Convênio (dezembro 2010) que oferece contra-partida aos recursos 
financeiros do FNMA para a execução do Plano Sinos. Frente às discussões, o Presidente sintetizou o 
que foi o maior consenso dentre os membros da Plenária: de que será feito neste segundo semestre de 
2011 a mobilização social das etapas de Diagnóstico e Prognóstico e o Enquadramento Legal das 
Águas, porque uma demanda que tem sido solicitado pela sociedade, valendo-se o COMITESINOS do 
suporte técnico e logístico a ser disponibilizado pela Key Associados, atendendo ao escopo do contrato 
com o Pró-Sinos. A proposta apresentada pelo Presidente ficou aprovada. O item 4 da pauta anunciada 
ficou postergado por falta de tempo regimental para continuidade da reunião. 5) Assuntos Gerais:  
Josélia convidou a todos para a FENACAN, que acontecerá em Santo Antônio da Patrulha na 2ª 
semana de agosto. 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, 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 
 

 


