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 COMITESINOS 

3.a Reunião Extraordinária/2010 

23 de setembro de 2010 

Local: Sala de Seminários II, Biblioteca UNISINOS, São Leopoldo / RS. 

Horário: 14h – 16h30  

 
Pontos de Pauta: 

1) Abertura 

2) Apresentação e deliberação sobre a proposta de critérios selecionados na oficina, para, através de 
deliberação da plenária do COMITESINOS, legitimar a escolha dos projetos da Bacia Sinos, que farão 
parte 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: PM de Osório e SEMAE; Drenagem Urbana: ausente; Geração de Energia: ausente; Mineração: 
Assoc. Dos Extratores Minerais dos Vales do Sinos e Paranhana; Lazer e Turismo: ausente; Produção Rural: STR de 
Santo Antônio da Patrulha e STR de Três Coroas; Indústria: AIC Sul e SINPASUL; Grupo II – Representantes da 
População - Legislativos Municipais e Estadual: Câmara de Vereadores de São Leopoldo; Associações Comunitárias: 
Assoc. RPPNs - CHARRUA; Clubes de Serviço: Lions Clube Sapucaia do Sul e Rotary C. São Leopoldo Leste; 
Instituições de Ensino, Pesquisa e Extensão: UNISINOS e FEEVALE; ONG’s Ambientalistas: União Protetora do 
Ambiente Natural – UPAN e Movimento Roessler; Associações Profissionais: Assoc. Arquitetos e Engenheiros Civis 
de Novo Hamburgo; Organizações Sindicais: ausente; III Grupo: Representação do Governo do Estado: Fundação 
Zoobotânica; Representantes do Sistema: FEPAM; CPA: METROPLAN; Demais Presentes: SINDIÁGUA, ABEMEC-
RS, PM Nova Santa Rita, PM São Leopoldo, PM Estância Velha, PM Canela, PM Três Coroas, PM Taquara, UFRGS, 
PM Novo Hamburgo, PM Campo Bom, Araçá-Piranga e membros da comunidade. 
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 ATA N° 07/10 - Reunião PLENÁRIA 
No dia vinte e três de setembro 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 sétima reunião plenária do corrente ano, coordenada pela diretoria do comitê. 1) 
Abertura:  A Vice-Presidente do COMITESINOS, Sra. Luciana Paulo Gomes, procedeu com a 
abertura dos trabalhos agradecendo a participação dos membros e da comunidade. 2) 
Apresentação sobre a proposta de critérios selecion ados na oficina, para, através de 
deliberação da plenária do COMITESINOS, legitimar a  escolha dos projetos da Bacia Sinos, 
que farão parte do Plano Piloto da Região Hidrográf ica do Guaíba: Sra. Luciana resgatou a 
metodologia de trabalho assumida pelo Comitê – a) reunião com os representantes das entidades 
membro da categoria “Esgotamento Sanitário e Resíduos Sólidos”, no dia 24 de agosto de 2010; b)  
apresentação de metodologia para estabelecimento de critérios para seleção de projetos, em reunião 
plenária extraordinária, em 26 de agosto de 2010; c) reunião com Grupo de Trabalho em 
Saneamento, em 02 de setembro de 2010, para organização de oficina; d) oficina para discussão e 
elaboração de proposta de critérios a serem considerados na seleção de projetos, realizada no dia 
16 de setembro de 2010; e) discussão final sobre os critérios em reunião plenária extraordinária, 
realizada dia 23 de setembro de 2010; f) recebimento de propostas de projetos até o dia 01 de 
outubro de 2010 (para entrega presencial) e até o dia 03 de outubro de 2010 (para envio por 
mensagem eletrônica); e g) reunião da Comissão de Avaliação das Propostas, a partir dos critérios 
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recomendados pela plenária, em 04 de outubro p.p.. Posteriormente, a Vice-Presidente apresentou 
os critérios resultantes deste processo, para que fossem avaliados e discutidos pela plenária. A 
primeira questão aprovada por todos foi de ampliação do prazo de envio dos projetos à Secretaria 
Executiva do COMITESINOS, a partir da prorrogação do mesmo pela própria Agencia da Região 
Hidrográfica do Guaíba. Ficou definido que as entidades interessas deverão entregar pessoalmente 
suas propostas até as 16h30 do dia 01 de outubro, ou enviar por meio eletrônico até às 24h do dia 03 
do outubro de 2010 (domingo). A comissão de avaliação se reunirá na tarde do dia 04 de outubro 
para analisar os projetos recebidos. Com a aprovação da plenária, tal comissão será composta pelos 
seguintes: Arno Leandro Kayser, representante do Movimento Roessler para Defesa Ambiental 
(Categoria Organizações Ambientalistas); Emilio Wild, representante do SEMAE (Categoria 
Abastecimento Público); Luciana Gomes, representante da UNISINOS; Viviane Nabinger, Secretária 
Executiva; e Débora Cristina da Silva, Secretária Administrativa. O Presidente do COMITESINOS, Sr. 
Silvio Klein, reforçou que este é um primeiro exercício e que a partir do Plano de Bacia será possível 
discutir intervenções na região com elementos mais complexos e específicos. Sr. Manoel Miranda 
Marcos, da Prefeitura Municipal de Canoas, salientou a diferença entre obras e ações, 
exemplificando: construção de uma estação de tratamento de esgoto é obra; já limpeza de fossa, é 
ação. E reforçou que nem todas as ações são diretamente licenciáveis, por isso, o critério que pontua 
a existência de licenciamento deve ser ponderado caso a caso. Sr. Carlos Nascimento, 
representante da COMUSA na Categoria Abastecimento Público, apresentou a posição da 
operadora, que não inscreverá projetos em benefício de entidades ou municípios com menor poder 
captação de recursos do que Novo Hamburgo. Anunciou que a COMUSA assinou dois contratos 
para obras de esgotamento sanitário das bacias dos arroios Pampa e Luis Rau, que resultarão na 
redução de 10% da carga atualmente lançada no Rio dos Sinos. Ainda foram levantadas algumas 
questões sobre: possível maior aplicabilidade da cobrança nas zonas mais urbanizadas; 
probabilidade baixa de serem apresentados projetos de saneamento dos municípios com baixos 
índices de poluição por esgoto doméstico; pontuação maior para propostas que visam diminuição de 
carga orgânica nos locais com pior classificação das águas; relação da legislação Federal (que 
estabeleceu novo prazo para que os municípios apresentem seus planos municipais de saneamento 
- para até 2014), e a legislação Estadual (que exigiu dos municípios da bacia Sinos este tipo de 
instrumento de gestão fosse apresentado em curtíssimo prazo na ocasião da mortandade de peixes, 
ocorrida em 2006). A plenária do COMITESINOS recomendou os critérios após debate, com alguns 
detalhamentos que complementaram a proposta apresentada, conforme segue: a) Tema: Abatimento 
de Carga Orgânica oriunda de Esgotos Domésticos; b) Recomendações Geopolíticas: Uma ação em 
cada trecho da bacia Sinos e ações priorizadas de montante para a jusante (em cada trecho); c)  
Critérios Técnicos: ter Plano Diretor Municipal (ou diretrizes urbanas) – obrigatório, ter Plano de 
Saneamento Municipal -  para desempate, ter Projeto executivo – 5 pontos, ter Projeto básico – 3 
pontos, ter Estudo de concepção – 1 ponto; d) Critérios Geopolíticos: Área urbana municipal dentro 
da bacia - para desempate, População urbana municipal dentro da bacia - para desempate; e) 
Critérios Financeiros: ter assegurado mais de 75% do valor da atividade – 5 pontos, ter assegurado 
de 50 a 75% do valor da atividade – 3 pontos, ter assegurado até 50% do valor da atividade – 1 
ponto; f) Critérios Ambientais: R$ investido / Pessoas atendidas com tratamento - para desempate, 
ter Licença de Instalação – 5 pontos, ter Licença Prévia – 3 pontos,  sem licença – 0 ponto, Classe 
de qualidade da água do Rio dos Sinos no ponto de lançamento dos efluentes do empreendimento – 
para desempate (para projetos no Alto Sinos - Quanto melhor a Classe, melhor a avaliação da 
proposta em eventual desempate; e para projetos no Médio ou Baixo Sinos - Quanto pior a Classe, 
melhor a avaliação da proposta em eventual desempate), proximidade de Unidade de Conservação 
(distância em linha reta, entre o empreendimento e a UC) - para desempate. 3) Informes gerais:  O 
Presidente convidou os membros para o Seminário “A Cobrança pelo Uso da Água como 
Instrumento Econômico na Política Ambiental”, que será promovido pela Agencia de Região 
Hidrográfica do Guaíba no próximo dia 07 de outubro, no Instituto Goethe (Porto Alegre). Sra. Viviane 
convidou para o evento de culminância da Celebração das Águas 2010, que será realizado no dia 05 
de outubro, no Mini Auditório da Biblioteca UNISINOS (São Leopoldo), paralelamente à Exposição “O 
Sinuoso”, do Fotógrafo Guto Maahs, que ficará no Saguão da mesma biblioteca, entre os dias 01 e 
08 de outubro. Sr. Silvio anunciou que está sendo discutida a organização do próximo Encontro 
Estadual de Comitês de Bacia, e que tão logo sejam definidos maiores detalhes a Secretaria 
Executiva do COMITESINOS fará divulgação. Consideradas as agendas extraordinárias, o 
Presidente anuncia que a plenária pré-agendada para o dia 14 de outubro não será realizada. 
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Agradecendo pela participação e contribuições dadas pelos representantes das entidades membro 
do comitê e convidados, Vice-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, 23 de setembro de 2010. 
 
 
               Silvio Paulo Klein                Luciana Paulo Gomes               Viviane Nabinger 
                       Presidente                           Vice-Presidente                    Secretária Executiva 

 


