2a Reunião Ordinária/2020

18 de junho de 2020

Plataforma Teams | https://bit.ly/ReuniaoOrdinariaComitesinos
Horário: 14h – 16h30

PAUTA:
1) Abertura;
2) Aprovação da Ata anterior;
3) Anúncio sobre a inclusão da bacia dos Sinos no Programa Estadual de Revitalização de
Bacias Hidrográficas;
4) Análise para deliberação do Plano de Comunicação Social e Relacionamento;
5) Análise para deliberação do Plano de Capacitação e Qualificação;
6) Participação da organização da Semana Estadual da Água – ABES;
7) Assuntos Gerais.
Entidades presentes:
GRUPO I – USUÁRIOS DA ÁGUA – ABASTECIMENTO PÚBLICO: SEMAE;
ESGOTAMENTO SANITÁRIO E RESÍDUOS SÓLIDOS: SEMAE, CORSAN, Prefeitura de São
Leopoldo, Prefeitura de Três Coroas, Prefeitura de SAP; DRENAGEM: Prefeitura de São Leopoldo;
GERAÇÃO DE ENERGIA: CEEE- GT; INDÚSTRIA: AICSul, SIMBORSUL, CICS Canoas;
LAZER E TURISMO: ASTECA;
GRUPO II – REPRESENTANTES DA POPULAÇÃO - LEGISLATIVO MUNICIPAL E
ESTADUAL: Câmara Municipal de Canoas; ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS: Ass. dos
Moradores do Conjunto Habitacional Guajuviras, AMOSUL/CB; ONGs AMBIENTALISTAS: UPAN,
ASTEPAN; INSTITUIÇÕES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO: UNISINOS, SENAI,
ABRASINOS, EMATER/RS; CLUBE E SERVIÇOS COMUNITÁRIOS: Lions Clube Sapucaia do
Sul; ASSOCIAÇÕES PROFISSIONAIS: ASAEC, ABES/RS; ORGANIZAÇÕES SINDICAIS:
SIMPO.
GRUPO III – REPRESENTANTES DE GOVERNO: SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E
INFRAESTRUTURA DO RS;
OUTRAS PRESENÇAS: IRGA, MINISTERIO PUBLICO.
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ATA Nº 02/20 – REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA
Aos dezoito dias do mês de junho do ano de 2020, a plenária do Comitesinos se reúne às quatorze
horas, na plataforma digital Teams (https://bit.ly/ReuniaoOrdinariaComitesinos), 1) Abertura: O
presidente Anderson Etter dá boas vindas e agradece a participação do Secretário do Meio Ambiente
e Infraestrutura do RS Artur Lemos Junior e do Diretor de Recursos Hídricos do RS Paulo Renato
Paim para a divulgação oficial do Programa Estadual de Revitalização de Bacias Hidrográficas.
Falou em um grande presente para a bacia do Sinos ter sido incluída como experiência piloto nesta
primeira etapa do programa. Ressalta que se trata da 1ª experiência de plenária online e antecipa que
poderão surgir problemas de conexão, com falhas de acesso. 2) Anuncia sobre a apreciação da ata
da plenária anterior, realizada em 12 de março/20, submetendo-a à aprovação, reconhecendo o
distanciamento entre a última reunião e a em curso, em razão da pandemia da Corona Vírus. A ata é
aprovada por unanimidade. 3) Em seguimento, o Presidente Anderson Etter passa a palavra ao
Secretário do Meio Ambiente e Infraestrutura do RS Artur Lemos Junior para comunicar sobre a
inclusão da bacia do Sinos no Programa Estadual de Revitalização de Bacias Hidrográficas,
destacando tratar-se de decisão política do Governo do Estado frente à ocorrência histórica de graves
problemas diagnosticados na qualidade e na quantidade das águas dos rios de domínio do Estado. A
iniciativa deverá resultar no enfrentamento das situações de escassez de água pela prolongada
estiagem trazendo segurança hídrica para a bacia. Há conflitos de usos das águas registrados. Trata
do processo em evolução positiva do convênio com o Ministério do Desenvolvimento Regional, com
aporte de R$ 4,5 milhões da União e contrapartida de R$ 450 mil do Executivo gaúcho, para a
execução do programa em 18 meses. Destaca que o Programa de Revitalização trata das questões
ambientais, indo além do gerenciamento de recursos hídricos, e exigirá esforço e grande empenho
das instituições com atuação nesta área de conhecimento para o atendimento das metas estabelecidas.
A coordenação do programa se dará pelo Departamento de Recursos Hídricos que está elaborando a
proposição técnica exigida. Citou o Sinos e Gravataí como experimentos piloto a serem replicados
em outras bacias do Estado. Agradece a oportunidade de participar da plenária do Comitesinos,
ressaltando que se dispõe a participar de plenárias dos demais comitês, quando convidado. O Diretor
Paulo Renato Paim menciona a relação já estabelecida com o Comitesinos para a formulação da
proposta técnica que, no caso da bacia do Sinos, terá como eixo principal a segurança hídrica.
Destaca a elaboração do estudo comparativo de alternativas para a regularização da vazão dos cursos
d´água, demanda reiterada pelo Comitesinos em anos anteriores e renovada ao Governo do Estado
em diferentes oportunidades, e que deverá ser associado às tantas outras ações que já estão em curso
na bacia coordenadas pelo Comitê e contempladas no Plano de Bacia. Menciona que esta é uma
primeira oportunidade de divulgar o trabalho, mas que se dispõe a detalhar todas as suas fases e
etapas em outro momento. Passando a palavra a plenária o Sr. Leonardo Bastos, representante do
Lions Clube Sapucaia do Sul, questiona se aspectos de qualidade das águas serão incluídos no
programa, citando a transposição das águas do Caí para o Sinos que, embora contribuam com o
aumento da vazão do Paranhana e Rio dos Sinos, também geraram impacto, em anos anteriores, pela
presença de cianofíceas. Questiona se não cabe à CEEE, operadora do sistema de geração de energia
e responsável pela transposição, tratar das questões de qualidade das águas que chegam ao Sinos. O
Sr. Marcos Augusto Silva de Melo, representante da CEEE no Comitesinos, reitera que todas as
obrigações da empresa exigidas no processo de licenciamento ambiental são atendidas, que a carga
oriunda do Rio Caí não é da responsabilidade da CEEE e que este assunto já foi detalhadamente
informado e esclarecido no Seminário realizado pelo Comitesinos em dezembro/19. Marcos dá
destaque ao assunto como próprio de pauta do Comitê Caí, se colocando à disposição, como tem sido
feito permanentemente no Comitesinos, para discuti-lo apropriadamente. Dando continuidade, 4)
Análise para deliberação do Plano de Comunicação Social e Relacionamento/ 5) Análise para
deliberação do Plano de Capacitação e Qualificação, a Secretária Executiva Viviane Nabinger
trata do Plano de Comunicação Social e Relacionamento e do Plano de Capacitação e Qualificação
avaliados pela Comissão Permanente de Assessoramento – CPA, para fins de deliberação, cuja
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minuta foi enviada aos representantes das entidades membro, previamente. Esclarece que, apesar do
Comitesinos promover oportunidades de capacitação e qualificação e realizar um trabalho de
comunicação permanente através de diferentes ferramentas, não dispunha de programas formais. As
duas propostas receberam contribuições da CPA e cabe a plenária deliberar sobre a aprovação dos
dois Planos. O Presidente coloca em regime de votação e, não havendo alteração no conteúdo das
propostas, as mesmas são aprovadas na íntegra, por unanimidade. Dando seguimento a pauta no item
6) Participação da organização da Semana Estadual da Água – ABES, o Presidente anuncia a
participação do Comitesinos na organização da Semana Estadual da Água coordenada pela ABES
contribuindo com a produção de material sobre as realizações das instituições e entidades que atuam
na visando a sustentabilidade da bacia hidrográfica.7) Assuntos Gerais: Não há inclusão de assuntos
gerais. Concluído os trabalhos, o Presidente dá por encerrada a reunião ordinária. E, para constar,
lavrei a presente ata que, depois de aprovada, será assinada pelo presidente, pelo vice-presidente, pela
secretária executiva e por mim.
São Leopoldo, 20 de junho de 2020.

Viviane Nabinger
Sec. Executiva

Kely Boscato
Sec. Administrativa

Sandro dos Santos
Vice-presidente

Anderson Etter
Presidente

