COMITESINOS
a

2. Reunião Extraordinária/2012
09 de agosto de 2012
Local: Mini Auditório da Biblioteca UNISINOS, São Leopoldo / RS.
Horário: 14h – 16h
Pauta única:
1) Eleição de Diretoria do COMITESINOS para o período 2012-2013.

Entidades Presentes
Grupo I – Usuários da Água - Abastecimento Público: COMUSA e SEMAE; Esgotamento Sanitário e Resíduos Sólidos:
CORSAN, SEMAE, PM de Canoas; Drenagem Urbana: PM de Santo Antônio da Patrulha; Geração de Energia: CEEE;
Mineração: Assoc. dos Extratores Minerais, Comerciantes e Garimpeiros dos Vales do Sinos e Paranhana, e
AGABRITAS; Lazer e Turismo: Instituto Martim Pescador; Produção Rural: STR de Novo Hamburgo, STR de Igrejinha,
STR de Santo Antônio da Patrulha, STR de Três Coroas, Assoc. Arrozeiros de Santo Antônio da Patrulha e Sind. Rural
de Santo Antônio da Patrulha; Indústria: AICSul e SINPASUL; Grupo II – Representantes da População - Legislativos
Municipais e Estadual: CM de Santo Antônio da Patrulha e CM de São Leopoldo; Associações Comunitárias: Assoc.
Comunitária de Entrepelado e Grupo Escoteiro Peregrino; Clubes de Serviço: Rotary Club São Leopoldo Leste;
Instituições de Ensino, Pesquisa e Extensão: EMATER, UNISINOS, FEEVALE e UNILASALLE; ONG’s Ambientalistas:
UPAN e Movimento Roessler; Associações Profissionais: Assoc. Arquitetos e Engenheiros Civis de Novo Hamburgo e
Assoc. Brasileira de Eng. Sanitária e Ambiental – ABES/RS; Organizações Sindicais: ausente; III Grupo: Representação
do Governo do Estado: ausente; Representantes do Sistema: FEPAM; CPA: METROPLAN; Demais Presentes: PM São
Leopoldo e Assembléia Legislativa.
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ATA N° 05/12 - Reunião PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA
Aos nove dias do mês de agosto do ano de dois mil e doze, a plenária do COMITESINOS reuniu-se às
14horas, no Mini Auditório da Biblioteca UNISINOS, município de São Leopoldo/RS, para a realização
da segunda reunião extraordinária do corrente ano, com o objetivo de eleger nova Diretoria do Comitê
para o período 2012-2013. O atual Presidente, Silvio Paulo Klein, abriu os trabalhos dando as boas
vindas a todos e conduzindo rodada de apresentação dos presentes. A atual Secretária Executiva,
Viviane Nabinger, deu por aberto os trabalhos explicando que o processo poderia ser conduzido por ela
ou por um dos membros do Grupo III – Representantes do Governo, pois estes não podem se
candidatar. Na ausência de representantes do Governo, a Secretária procedeu com a apresentação de
considerações iniciais: a) houve o descolamento extraordinário da renovação da composição da
plenária e da eleição de Diretoria, conforme os termos da Deliberação CBHSINOS010/2010 – Da
solicitação de revisão do processo de renovação da composição do colegiado do COMITESINOS,
aprovada pelo Conselho de Recursos Hídricos – CRH/RS, por meio da Resolução Nº 73, 16 de junho
de 2010; b) segundo o aprovado pelo CRH/RS, a renovação da atual composição do COMITESINOS
foi prorrogada até a conclusão do processo de elaboração do Plano de Bacia da Bacia Hidrográfica do
Rio dos Sinos, e a Diretoria cumprirá o mandato de dois, em conformidade com o Regimento Interno; c)
considerado que o processo de elaboração do Plano Sinos foi suspenso, e a perspectiva de sua
retomada a partir de 2013, conforme anunciado pelo Diretor de Recursos Hídricos do Estado, há o
acerto com o CRH/RS, de caráter informal, de iniciar os procedimentos de renovação da composição
da plenária a partir do próximo mês de janeiro; d) a partir do colegiado a ser composto, será realizada
nova eleição de Diretoria, conforme estabelecido no Regimento Interno do COMITESINOS. Após tais
considerações, a Secretária anunciou o ritual dos trabalhos, conforme estabelecido na Deliberação
CBHSINOS026/2012 – Do processo de eleição da Diretoria do COMITESINOS (Período 2012-2013): 1)
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Credenciamento dos representantes das entidades membro habilitados a concorrerem à disputa
eleitoral e exercerem a votação (já executada); 2) Abertura dos trabalhos (já executada; 3)
Esclarecimentos sobre o processo de eleição (em andamento);4) Verificação de quórum, que deverá
atingir a maioria absoluta dos representantes legais (40 vagas – 21 participações); 5) Intervalo de 20
minutos para articulações; 6) Inscrição de nominatas de candidatos à eleição; 7) Apresentação dos
planos de ação para a condução política do COMITESINOS – período 2012 – 2013; 8) Eleição da nova
diretoria; 9) Encerramento. O quórum verificado foi de 33 entidades representadas, sendo 27 votantes.
Após o intervalo, a única nominata que se apresentou teve como candidatos à Presidente - Arno
Leandro Kayser, representante do “Movimento Roessler para Defesa Ambiental” na Categoria
“Organizações Ambientalistas” (População); e à Vice-Presidente - Adolfo Antônio Klein representante
da “Associação das Indústrias de Curtimento do Rio Grande do Sul – AIC-Sul” na Categoria “Indústria”
(Usuários). Os candidatos apresentaram plataforma de candidatura, com sua proposta de trabalho para
o período (disponível em www.comitesinos.com.br), reforçando o compromisso de, se eleitos, fazer o
permanente exercício da representação dos interesses do COMITESINOS, na múltipla composição de
sua plenária. Viviane explicou que poderão ser utilizados dois métodos: eleição por aclamação ou
votação fechada. Optando pela primeira opção, a plenária elegeu os candidatos por aclamação. E,
embora constante das metas apresentadas pelos agora eleitos Presidente e Vice-Presidente, Viviane
resgatou que o Regimento Interno determina, conforme Art. 10, que “o Comitê disporá de uma
Secretaria Executiva, coordenada por um Secretário Executivo, indicado pelo Presidente e referendado
pelo Comitê”. Seguindo este rito, os eleitos Arno Kayser e Adolfo Klein, indicaram Viviane Nabinger
para o cargo de Secretária Executiva, e Débora Cristina da Silva para o cargo de Secretária
Administrativa, havendo imediata aprovação da plenária, por aclamação. Silvio Klein, que se desliga do
cargo de Presidente, exercido entre 2008 e 2012, agradeceu a confiança e colaboração de todos os
membros durante sua gestão. Arno Kayser e Adolfo Klein manifestaram seus agradecimentos aos
presentes, pedindo que todos se sintam muito a vontade para diálogos constantes, pois o objetivo é de
uma gestão muito participativa. E, para constar, lavrei a presente ata que, depois de aprovada, será
assinada pelo Presidente, pela Vice-Presidente e por mim.
São Leopoldo, 09 de agosto de 2012.

Silvio Paulo Klein
Presidente da Gestão 2010-2012

Viviane Nabinger
Secretária Executiva

