COMITESINOS
a

2. Reunião Ordinária/2012
12 de abril de 2012
Local: Mini Auditório da Biblioteca UNISINOS, São Leopoldo / RS
Horário: 14h – 16h30
Pontos de Pauta:
1) Abertura;
2) Aprovação das atas de 01 e 22 de dezembro/11, e de 09 de fevereiro/12;
3) Exposição sobre Pagamento por Serviços Ambientais – Dra. Elaine Regina de Oliveira dos Santos do
Departamento de Recursos Hídricos do Estado – DRH/RS;
4) Apresentação da síntese do documento formulado pela Assessoria Técnica do Ministério Público/RS sobre a
mortandade de peixes ocorrida em 2010, e diretrizes da manifestação a ser elaborada pelo COMITESINOS;
5) Atuação do GT Multidisciplinar: ênfase na operacionalização do acordo para superação de conflitos
(Deliberação CBHSINOS024/2011 – Estabelece critérios para a operação dos sistemas de bombeamento de
água para irrigação na Bacia do Rio dos Sinos, e revoga os termos da Deliberação CBHSINOS022/2011, de
10 de novembro/ 2011);
6) Apresentação das operadoras de abastecimento público sobre os respectivos sistemas de leitura das réguas
de medição dos níveis do Rio dos Sinos: CORSAN, COMUSA e SEMAE;
7) Assuntos Gerais:
- Encaminhamento dado pelo COMITESINOS ao PL 442/201;
- Plano de Bacia.
Entidades Presentes
Grupo I – Usuários da Água - Abastecimento Público: COMUSA e SEMAE; Esgotamento Sanitário e Resíduos
Sólidos: SEMAE; Drenagem Urbana: Prefeitura Municipal de Três Coroas; Geração de Energia: CEEE;
Mineração: AGABRITAS; Lazer e Turismo: ausente; Produção Rural: STR de Santo Antônio da Patrulha, Assoc.
dos Arrozeiros de Santo Antônio da Patrulha e STR de Três Coroas; Indústria: AIC-Sul e SINPASUL; Grupo II –
Representantes da População - Legislativos Municipais e Estadual: Ausente; Associações Comunitárias: Grupo
Escoteiro Peregrino; Clubes de Serviços: Rotary Club de São Leopoldo; Instituições de Ensino, Pesquisa e
Extensão: EMATER e UNISINOS; ONGS Ambientalistas: UPAN e Mira Serra; Associações Profissionais: Assoc.
de Arquitetos e Engenheiros Civis de Novo Hamburgo e ABES/RS; Organizações Sindicais: SINPROCAN;
Grupo III – Representação do Governo do Estado: Secretaria da Agricultura, Pecuária e Agronegócio, e
Secretaria de Estado da Saúde; Órgãos do Sistema: DRH e FEPAM; Integrantes da CPA: METROPLAN;
Demais Presentes: Profill Engenharia, PM Sapucaia; PM Nova Santa Rita, COPTEC, Gabinete Dep. Luis
Lauermann, ACISA, Schincariol, STE S/A, PM Esteio, PM São Leopoldo e membros da comunidade.
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ATA N° 02/12 - Reunião PLENÁRIA
No dia doze de abril do ano de dois mil e doze, a plenária do COMITESINOS reuniu-se às 14horas, no
Mini Auditório da Biblioteca UNISINOS, São Leopoldo / RS, para a realização da segunda 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, autoridades e pessoas da
comunidade. Atento à participação de pessoas que não fazem parte da composição atual do Comitê, o
Presidente conduziu uma rodada de apresentações, em que cada um dos presentes se identificou com
nome pessoal e da entidade que representa. 3) Exposição sobre Pagamento por Serviços Ambientais
– Dra. Elaine Regina de Oliveira dos Santos do Departamento de Recursos Hídricos do Estado –
DRH/RS: Elaine explicou que a mesma apresentação que ela trouxe à plenária foi feita em evento sobre
Pagamento por Serviços Ambientais - PSA na Assembléia Legislativa, objetivando estimular a
promulgação de lei específica sobre o tema no Rio Grande do Sul. Inicialmente, apresentou os conceitos e
modalidades de “serviços ecossistêmicos”, como serviços de aprovisionamento, de suporte, de regulação,
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e culturais. Posteriormente, especificou informações sobre os “serviços ecossistêmicos hidrológicos”, que
se relacionam às condições de qualidade e quantidade das águas. Segundo Elaine, a demanda pelos
serviços ambientais aumentou 30% no ano de 2010. O sistema de pagamento por serviços ambientais
preconiza a valoração ambiental, e no Brasil, assim como em outros países, já existem ou estão em
desenvolvimento “projetos que objetivam financiar (compensar ou gratificar), pessoas físicas, jurídicas ou
comunidades que mantenham os serviços ambientais que são prestados pela natureza”. O Projeto de Lei
Federal N° 792/2007, instituirá a Política Nacional de PSA, regulamentando o Programa e o Cadastro
Nacional de PSA. O PL também prevê a criação de um Fundo Nacional de PSA. No Espírito Santo, a Lei
N° 8995/2008 institui o PSA com o objetivo de “recompensar financeiramente o proprietário rural, em
função do valor econômico dos serviços ambientais prestados por sua área destinada para cobertura
florestal”. Além de outros exemplos, Elaine expôs a lógica da implementação de um PSA. 6)
Apresentação das operadoras de abastecimento público sobre os respectivos sistemas de leitura
das réguas de medição dos níveis do Rio dos Sinos: A pedido do Diretor da COMUSA, Mozar Dietrich,
o Presidente antecipou este item da pauta. O Diretor falou em nome das três operadoras (COMUSA,
SEMAE e CORSAN), que foram convocadas pelo Ministério Público/RS, através da rede Ambiental do Rio
dos Sinos, em janeiro/2012. O MP solicitou esclarecimentos e a padronização do funcionamento dos
respectivos sistemas de medição dos níveis do Rio dos Sinos, parâmetro balizador do acordo estabelecido
no âmbito do COMTESINOS entre as categorias ‘Abastecimento Público’ e ‘ Produção Rural’, conforme
Deliberação CBHSINOS024/2011 (que estabelece critérios para a operação dos sistemas de
bombeamento de água para irrigação na Bacia do Rio dos Sinos, e revoga os termos da Deliberação
CBHSINOS022/2011, de 10 de novembro/ 2011). Uma cópia impressa do documento intitulado
”Padronização dos procedimentos de monitoramento hidrológico na bacia do Rio dos Sinos”, entregue ao
MP pelas Operadoras, foi apresentada ao GT Multidisciplinar do COMITESINOS em reunião realizada no
último dia 15 de março. O documento foi também apresentado por Mozar à plenária. Segundo sua
descrição, as Operadoras estabeleceram um nível padrão para as três réguas, a partir do DATUM de
referencia do Rio Mampituba/SC. Atendendo ainda ao demandado pelo MP, as Operadoras colocarão
réguas de fácil visualização em suas bases de captação no Rio dos Sinos (Campo Bom, Novo Hamburgo
e São Leopoldo), visando assegurar a transparência da informação. No entanto, salientou que em Campo
Bom e em São Leopoldo, a régua só poderá ser vista de dentro do Rio dos Sinos ou acessando os
respectivos pontos de captação (somente possível com autorização das empresas). Já em Novo
Hamburgo, considerando que há uma ponte (via pública) bem ao lado, esta visualização é possível com
mais facilidade. Silvio destacou que, conforme definição do GT Multidisciplinar, as Operadoras serão
demandadas a apresentar à plenária o funcionamento dos seus respectivos pontos de captação, para
compreensão didática dos diferentes sistemas e da medição de níveis do Rio. Considerando que o MP
solicitou manifestação do COMITESINOS a respeito do documento das operadoras, ficou aprovado que os
membros da plenária acessarão o arquivo no sítio eletrônico do Comitê, no link “Trabalhos Técnicos”, e
encaminharão suas contribuições por mensagem eletrônica (cmtsinos@unisinos.br). Caberá à CPA o
fechamento e aprovação da versão final da manifestação. 5) Atuação do GT Multidisciplinar, com
ênfase na operacionalização do acordo para superação de conflitos: O Presidente destacou que em
15 de março de 2012, encerrou a vigência do acordo (Deliberação CBHSINOS024/2011) estabelecido
entre as categorias ‘Abastecimento Público’ e ‘ Produção Rural’, no âmbito do COMITESINOS. Apesar
disso, o GT Multidisciplinar seguirá se reunindo para buscar os meios necessários à minimização dos
efeitos da escassez de água, recorrente na estação de verão. O fornecimento de dados dos níveis do Rio
dos Sinos segue sendo feito diariamente pelas Operadoras ao COMITESINOS, que os disponibiliza em
seu sítio eletrônico. 4) Apresentação da síntese do documento formulado pela Assessoria Técnica do
Ministério Público/RS sobre a mortandade de peixes ocorrida em 2010, e diretrizes da manifestação
a ser elaborada pelo COMITESINOS: O Presidente apresentou uma síntese de documento formulado
pelo MP, sobre o qual o COMITESINOS deve se manifestar. Foram feitas coletas de água para análise em
44 pontos, nos Rios do Sinos e Paranhana, no mês de maio de 2011, para avaliação dos impactos
ambientais causados pelo lançamento de esgotos e efluentes industriais. Como conclusão, o documento
recomenda: a) a implantação de sistema de monitoramento on-line ao longo do curso do Rio dos Sinos; b)
a elaboração de Plano de Emergência e Contingência; c) a implantação de aeradores. Silvio lembra que
em dezembro de 2010, o COMITESNOS aprovou uma manifestação pública com as seguintes
proposições (em síntese): I) estabelecimento de uma rede de acompanhamento das condições da água
bruta; II) estabelecimento de um sistema de informação, em regime de parceria, entre entidades com
atribuição de fiscalização, alimentado por todo o cidadão que observar alguma situação com potencial de
produzir impacto nos corpos hídricos; III) estruturas permanentes de monitoramento dos cursos d´água,
(afluentes do rio e arroios) formadores do Rio dos Sinos; IV) estimular os órgãos diversos que licenciam
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atividades com repercussão nas águas que: a) ampliem ou criem estrutura de fiscalização ambiental que
acompanhem o incremento de atividades licenciadas na bacia do Sinos, dando publicidade da estrutura de
cada órgão à sociedade; e b) tornem pública a informação de quantas e quais as atividades licenciadas
existentes em cada município. Algumas contribuições foram recebidas para a resposta a ser remetidas ao
MP, a saber: a) A “fotografia” gerada pelos 44 pontos, tem uma boa densidade/boa abrangência, mas é
somente isso. Uma idéia da qualidade da água nestes pontos em um dia de coleta. São necessários dados
históricos, sazonalidade; b) A FEPAM monitora o Rio dos Sinos, hoje, melhor do que qualquer outro Rio.
Maior número de pontos e freqüência bimestral. c) Há falhas na apresentação dos investimentos para
tratar os esgotos domésticos; e d) Do modo como as informações são apresentadas parece que não há
uma soma das cargas ao longo do rio. Sugere, pela falta de clareza, que cada cidade é responsável pelo
que passa no trecho de rio que percorre seu território municipal. Ficou aprovado que os membros da
plenária acessarão o arquivo no sítio eletrônico do Comitê, no link “Trabalhos Técnicos”, e encaminharão
suas contribuições por mensagem eletrônica (cmtsinos@unisinos.br). Viviane Nabinger, Secretária
Executiva do COMITESINOS, explicou que os Promotores Alexandre Saltz e Ximena Cardozo, deixaram
claro que a entidade não tem a intenção de sobrepor o papel dos órgãos ambientais, mas que precisam
encerrar o Inquérito Civil Público aberto pelo antigo Coordenador da Promotoria Regional Sinos Gravataí,
Daniel Martini. Por isso demandou a manifestação. 2) Aprovação das atas de 01 e 22 de dezembro/11, e
de 09 de fevereiro/12: sem complementações ou correções, as atas, que haviam sido disponibilizadas a
todos os membros por meio eletrônico, foram aprovadas. 7) Assuntos Gerais: a) Encaminhamento dado
pelo COMITESINOS ao PL 442/201: O Presidente informou que, conforme aprovado na última plenária, a
Diretoria do COMITESINOS manifestou-se a respeito do PL Estadual Nº 442/201, que objetiva proibir a
retirada de água com finalidade de irrigação agrícola de forma intensiva da Bacia Hidrográfica do Rio dos
Sinos. A manifestação tratou exclusivamente das competências do Comitê, como órgão do Sistema
Estadual de Recursos Hídricos (Lei10.350/94), que visa compatibilizar as necessidades dos diversos
setores de cada bacia, feridas por uma imposição unilateral. b) Novo Diretor do DRH e novo Secretário de
Estado do Meio Ambiente: Silvio informou que a Diretoria do DRH e a pasta da SEMA foram assumidas
por Marco Mendonça e por Elio Corbellini, respectivamente. c) Plano de Bacia: O Presidente lembrou que
o COMITESINOS entregou à SEMA uma proposta de projeto para retomada do processo de elaboração
do Plano Sinos, ainda em outubro de 2011, com o cronograma de 12 meses. Segundo manifestação do Sr.
Marco Aurélio Correa, do Gabinete da SEMA, na plenária de 09 de fevereiro/12, a liberação de novo
convênio depende da aprovação da prestação de contas do Pró-Sinos (convenente anterior), inadimplente
desde janeiro de 2011 pela não apresentação da mesma ao Estado. Marco relatou que uma primeira
versão da prestação de contas foi apresentada em janeiro de 2012, e que estava em processo de análise.
Independentemente disto, o novo Diretor do DRH/RS, Sr. Marco Mendonça, afirmou que a SEMA tem o
compromisso de concluir a elaboração do Plano Sinos ainda em 2012. Viviane Nabinger registra que a
situação é temerária, talvez pelo desconhecimento de processos que visam promover a efetiva
mobilização social, e que produzam instrumentos de gestão resultantes de discussões tecnicamente
embasadas, mas de compreensão e de propriedade das comunidades. d) Comissão Especial para tratar
da Bacia do Rio dos Sinos: O Presidente informou que foi criada a “Comissão Especial para tratar da Bacia
do Rio dos Sinos”, Presidida pela Deputada Estadual Ana Affonso. Silvio ainda anunciou que a Assembléia
Legislativa substituiu seu representante, passando a ser o Deputado Luis Lauermann. 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 e por mim.
São Leopoldo, 12 de abril de 2012.

Silvio Paulo Klein
Presidente

Viviane Nabinger
Secretária Executiva

