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COMITESINOS
a

2. Reunião Extraordinária/2010
26 de agosto de 2010
Local: Sala de Seminários II, Biblioteca UNISINOS, São Leopoldo / RS.
Horário: 14h – 16h30
Pontos de Pauta:

1) Abertura;
2) Apresentação e discussão sobre a primeira proposta de projetos a serem priorizados pela Bacia
Hidrográfica do Rio dos Sinos na composição do Plano Piloto da Região Hidrográfica do Guaíba;
3) Informes gerais.

Entidades Presentes
Grupo I – Usuários da Água - Abastecimento Público: COMUSA, CORSAN e SEMAE; Esgotamento Sanitário e
Resíduos Sólidos: CORSAN, COMUSA e PM de Sapiranga; Drenagem Urbana: ausente; Geração de Energia:
ausente; Mineração: ausente; Lazer e Turismo: ausente; Produção Rural: STR de Santo Antônio da Patrulha, Assoc.
Arrozeiros de Santo Antônio da Patrulha; Indústria: SINPASUL; Grupo II – Representantes da População Legislativos Municipais e Estadual: Câmara de Vereadores de Santo Antônio da Patrulha; Associações Comunitárias:
ausente; Clubes de Serviço: Rotary C. Novo Hamburgo 25 de Julho; Instituições de Ensino, Pesquisa e Extensão:
UNILASALLE; ONG’s Ambientalistas: Movimento Roessler; Associações Profissionais: Assoc. Arquitetos e
Engenheiros Civis de Novo Hamburgo e Assoc. Brás. de Eng. Sanitária – ABES-RS; Organizações Sindicais:
SINPROCAN; III Grupo: Representação do Governo do Estado: Secretaria da Agricultura, Pecuária e Agronegócio,
Fundação Zoobotânica; Representantes do Sistema: FEPAM e DRH/RS; CPA: METROPLAN; Demais Presentes:
Instituto Martim Pescador, PM Esteio, Abrasinos, PM Nova Santa Rita, PM Caraá, PM Canela e PM Cachoeirinha.
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ATA N° 06/10 - Reunião PLENÁRIA
No dia vinte e seis de agosto do ano de dois mil e dez, a plenária do COMITESINOS reuniu-se às
14horas, na Sala de Seminários II da Biblioteca UNISINOS, município de São Leopoldo/RS, para a
realização da sexta reunião plenária do corrente ano, coordenada pela diretoria do comitê. 1) Abertura:
O Presidente do COMITESINOS, Sr. Silvio Paulo Klein, procedeu com a abertura dos trabalhos
agradecendo a participação dos membros e da comunidade. 2) Apresentação e discussão sobre a
primeira proposta de projetos a serem priorizados pela Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos na
composição do Plano Piloto da Região Hidrográfica do Guaíba: Sr. Silvio contextualizou o tema
retomando o processo que definiu os critérios para composição do ‘cesto’ de 30 projetos que farão
parte do Plano Piloto da Região Hidrográfica do Guaíba. Neste processo, a Agencia da Região
Hidrográfica do Guaíba propôs, através Comissão Executiva de Acompanhamento e Deliberação –
CEAD, da Agência de Região Hidrográfica do Guaíba, que cada bacia hidrográfica defina três
ações/obras/projetos de abatimento de carga orgânica de origem doméstica. Posteriormente, o Sr.
Paulo Germano, representante da CORSAN na categoria “Esgotamento Sanitário e Resíduos Sólidos”
do COMITESINOS, apresentou o produto de reunião realizada entre as entidades da sua categoria, no
último dia 24 de agosto, na UNISINOS. O grupo elaborou proposta metodológica de condução do
processo que resultará na indicação de três projetos da Bacia Sinos para a composição do Plano Piloto
da Região Hidrográfica do Guaíba. Sr. Germano explicou cada uma das etapas: 1 - seleção de projetos
cujo tema seja exclusivamente o de abatimento de carga orgânica de efluentes líquidos domésticos
(não entrando resíduos sólidos nem Plano de Bacia); 2 - exercitar a mobilização e participação dos
atores que integram a Categoria, independentemente de terem ou não assento no comitê; 3 - elaborar
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critérios para a seleção de projetos com o grupo maior (decorrente da mobilização da categoria); 4 avaliar, dentre os critérios políticos, e não apenas técnicos, a possibilidade de selecionar projetos,
observando as situações críticas e emblemáticas da bacia Sinos (região da mortandade de peixes, por
exemplo); 5 - trabalhar este tema no formato de oficina, com local e data a serem sugeridos pela
plenária, sendo que até 30/09 o trabalho tem que ser finalizado, inclusive com reunião plenária para
deliberações; 6 - o conteúdo da oficina versará sobre as informações disponíveis (em diferentes e
diversas fontes) sobre projetos de tratamento de esgoto doméstico; e 7- a Categoria será a
condutora/coordenadora da oficina, com apoio da Secretaria Executiva do COMITESINOS. Com a
aprovação da plenária sobre a metodologia proposta, ficou cancelada a reunião plenária previamente
agendada para dia 09 de setembro de 2010, e o calendário estabelecido para conclusão do processo
foi o seguinte: a) 16 de setembro, no município de Santo Antônio da Patrulha, oficina com membros da
Categoria, representantes dos municípios de das operadoras de saneamento da bacia; b) 23 de
setembro, na Sala de Seminários II da Biblioteca UNISINOS, São Leopoldo, reunião plenário
extraordinária para deliberação oficial sobre o resultado da oficina; e c) seleção dos projetos a serem
remetidos à Agência de Região Hidrográfica do Guaíba. 3) Informes Gerais: 3.1.Sra. Viviane
Nabinger, Secretária Executiva do COMITESINOS, noticia que a Fundação Estadual de Proteção
Ambiental - FEPAM liberou a primeira licença de instalação, em que a respectiva compensação
ambiental foi calculada não apenas em mudas de árvores para plantio, mas em mudas, mourões,
grampos e arames, necessários ao processo de restauração da mata ciliar. O material será destinado
às áreas cadastradas pelo Projeto VerdeSinos, e que aguardam pelos trabalhos que proporcionarão a
recuperação da vegetação ripariana. 3.2. Sr. Ronaldo Vieira, representante do Serviço Municipal de
Água e Esgoto de São Leopoldo – SEMAE, na categoria “Abastecimento Público” do COMITESINOS,
anunciou os projetos de duplicação da Estação de Tratamento de Água Imperatriz Leopoldina e
duplicação da Estação de Tratamento de Esgoto Vicentina. Ambos inscritos para liberação de recursos
do Orçamento Geral da União – OGU e aprovados na primeira fase, seguem tramitando no Ministério
das Cidades e Casa Civil, com resposta definitiva até 15 de outubro próximo. Agradecendo pela
participação e contribuições dadas pelos representantes das entidades membro do comitê e
convidados, 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, 26 de agosto de 2010.

Silvio Paulo Klein
Presidente

Viviane Nabinger
Secretária Executiva

