
 

 

 

 
COMITESINOS 

7.a Reunião Ordinária/2011 

10 de novembro de 2011 

Local: Auditório da Reitoria, no Prédio Lilás da FEEVALE, Novo Hamburgo/ RS 

Horário: 14h – 16h30  
 

Pontos de Pauta: 

1) Abertura; 
2) Aprovação da proposta de ata da plenária de setembro/2011; 
3) Informe sobre os Decretos Estaduais nº 48.490 e 48.491 de 31 de outubro de 2011; 
4) Manifestação do COMITESINOS a respeito do Decreto Estadual 48.490/2011; 
5) Plano Sinos - andamento das negociações para viabilização do processo de continuidade; 
6) Apresentação de proposta a respeito da possível situação de escassez de água (2011-2012); 
7) Proposta de realização da reunião da região do Guaíba, na UNISINOS, como etapa do processo de 

fechamento da rodada de reuniões temáticas do Plano Estadual de Recursos Hídricos - PERH; 
8) Relato dos trabalhos do GT Plano de Saneamento do Conselho Estadual de Saneamento – 

CONESAN; e 
9)    Assuntos Gerais. 

   

Entidades Presentes  

Grupo I – Usuários da Água - Abastecimento Público: COMUSA, CORSAN e SEMAE; Esgotamento Sanitário e 
Resíduos Sólidos: CORSAN; Drenagem Urbana: PM de Santo Antônio da Patrulha; Geração de Energia: CEEE, 
por procuração; Mineração: Assoc. dos Extratores Minerais, Comerciantes e Garimpeiros dos Vales do Sinos e 
Paranhana; Lazer e Turismo: Ausente; Produção Rural: STR de Santo Antônio da Patrulha e Assoc. dos 
Arrozeiros 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: Grupo Escoteiro Peregrino; Clubes de Serviços: Rotary Club Novo Hamburgo 25 de 
Julho; Instituições de Ensino, Pesquisa e Extensão: EMATER, UNISINOS e FEEVALE; ONGS Ambientalistas: 
Movimento Roessler para Defesa Ambiental e Núcleo Sócioambiental Araçá-Piranga; Associações Profissionais: 
Assoc. de Arquitetos e Engenheiros Civis de Novo Hamburgo; Organizações Sindicais: SINPROCAN; Grupo III – 
Representação do Governo do Estado: Secretaria da Agricultura, Pecuária e Agronegócio, e Fundação 
Zoobotânica; Órgãos do Sistema: ausente; Integrantes da CPA: METROPLAN; Demais Presentes: CEEE, IRGA, 
PM de Esteio, PM de Glorinha, PM de Portão. 
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ATA N° 07/11 - Reunião PLENÁRIA 
No dia dez de novembro do ano de dois mil e onze, a plenária do COMITESINOS reuniu-se às 
14horas, no Auditório da Reitoria da FEEVALE, Novo Hamburgo /RS, para a realização da sétima 
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 e pessoas da 
comunidade. 5) Plano Sinos - andamento das negociações para via bilização do processo de 
continuidade:  O Presidente noticiou que foi apresentada à Secretaria de Estado do Meio Ambiente – 
SEMA, em 21 de outubro/11, proposta de Plano de Trabalho para retomada e conclusão do processo 
de elaboração do Plano de Bacia da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos. Simultaneamente, em 
atendimento de membros da plenária, foi remetida consulta a todas as entidades membro do 
COMITESINOS, com quadro demonstrativo das atividades que ainda necessitam ser executadas até o 
final do referido processo, com a finalidade de serem informadas aquelas contribuições que poderiam 
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ser feitas a partir das instituições que tem assento no Comitê. A Secretária Executiva do 
COMITESINOS, Viviane Nabinger, salientou que o COMITESINOS não recebeu retorno algum,  
apesar desta consulta ter sido feita por sugestão dos municípios com assento no Comitê. 7) Proposta 
de realização da reunião do Plano Estadual de Recur sos Hídricos – PERH:  A Secretaria Executiva 
relatou que em tratativas dos comitês de bacia junto ao Estado, foram acordadas reuniões, por região 
hidrográfica, para fechamento da rodada de encontros temáticos sobre do processo de elaboração do 
PERH. Para a Região hidrográfica do Guaíba está programada reunião a ser realizada na UNISINOS, 
com data a ser confirmada. O evento será aberto a todos os membros de comitês e comunidade em 
geral. 9) Assuntos Gerais:  O Presidente anunciou que a próxima reunião plenária do COMITESINOS 
será o dia 01 de dezembro, excepcionalmente na primeira semana do mês, no município de 
Esteio/RS. 8) Relato dos trabalhos do GT Plano de Saneamento d o Conselho Estadual de 
Saneamento – CONESAN:  Silvio Paulo Klein, relatou que foi retomado o GT responsável pela 
elaboração do Termo de Referência para contratação de serviços de elaboração do Plano Estadual de 
Saneamento, no qual ele representa os comitês gaúchos. 3) Informe sobre os Decretos Estaduais 
Nº 48.490 e 48.491 de 31 de outubro de 2011: O Presidente procedeu com a leitura do Decreto 
Estadual Nº 48.490, que institui um Comitê Gestor para a Bacia Sinos. Relatou que os comitês do 
Estado estão muito preocupados com as possíveis interferências do Decreto no Sistema Estadual de 
Recursos Hídricos, instituído pela Lei Estadual Nº 10.350/94, pela sobreposição de papéis e atores. 4) 
Manifestação do COMITESINOS a respeito do Decreto E stadual 48.490/2011:  Em seguida, Silvio 
Klein procedeu com a exposição de proposta de manifesto a ser remetido para o Estado, através da 
Secretaria de Estado do Meio Ambiente, enquanto guardiã do Sistema. Este manifesto foi minutado 
inicialmente por proposição da Comissão Permanente de Assessoramento - CPA, e já teve, antes da 
Plenária, contribuições dos próprios membros da CPA. Feita a leitura detalhada da minuta, e após 
ampla discussão com diversas contribuições de representantes das entidades membro presentes, foi 
aprovado por unanimidade dos presentes o texto do manifesto, e acordado que todos receberão o 
documento por meio eletrônico. Este documento, além de remetido para a Secretária do Meio 
Ambiente do Estado, será amplamente divulgado. 6) Apresentação de proposta a respeito da 
possível situação e escassez de água (2011-2012): O Presidente relatou que, conforme proposição 
da Comissão Permanente de Assessoramento à Diretoria do COMITESINOS – CPA, os 
representantes de todas as categorias do Grupo de Usuários da Água, foram convidados para reunião 
sobre o tema. A mesma foi realizada no último dia 08 de novembro. O Presidente lembra que embora 
o acordo se dê entre as categorias, a plenária é soberana para decidir a respeito. Apresentados os 
termos definidos na citada reunião, ficou aprovada a Deliberação CBHSINOS022/2011 –  “Estabelece 
critérios para a operação dos sistemas de bombeamen to de água para irrigação na Bacia do Rio 
dos Sinos” , a ser remetida ao Conselho de Recursos Hídricos do Estado – CRH/RS, para aprovação 
e publicação de resolução. Mesmo sem tal publicação, ficou definido que os termos do acordo já 
estarão vigentes a partir desta plenária. Viviane Nabinger noticiou que as categorias decidiram criar 
um Grupo de Trabalho – GT para tratar sobre o tema, já a partir de março de 2012, antecipando a 
busca de respostas para as questões sobre o assunto. 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, 10 de novembro de 2011. 
 
 
 
               Silvio Paulo Klein              Luciana Paulo Gomes                  Viviane Nabinger 
                         Presidente                         Vice-Presidente                    Secretária Executiva 

 


