3a Reunião Ordinária/2019

09 de maio de 2019
Local: Auditório E09 005, Escola de Gestão e Negócios | UNISINOS |
São Leopoldo | RS
PAUTA:

1) Abertura;
2) Aprovação da Ata anterior;
3) Apresentação do QUALISINOS – Laís Fernandes de Moraes
4) Discussão sobre a minuta de deliberação sobre a prospecção do empreendimento das
Centrais Geradoras Hidrelétricas no Munícipio de Canela;
5) Divulgação da nova orientação da Promotoria de Justiça Regional Ambiental da Bacia
Hidrográfica do Rio dos Sinos sobre mapeamento da planície de inundação da Bacia
Hidrográfica do Rio dos Sinos;
6) Assuntos Gerais.
Entidades presentes: GRUPO I – USUÁRIOS DA ÁGUA – ABASTECIMENTO PÚBLICO: CORSAN,
COMUSA; ESGOTAMENTO SANITÁRIO E RESÍDUOS SÓLIDOS: Prefeitura de SFP, Prefeitura de
Três Coroas; DRENAGEM, Prefeitura de Sapiranga, Prefeitura de Esteio, Prefeitura de SAP;
GERAÇÃO DE ENERGIA: CEEE- GT; PRODUÇÃO RURAL: Ass. Arrozeiros de SAP, STR de Novo
Hamburgo; INDÚSTRIA:SIMPASUL, AICSul, COOPERJA, ACI/NH/CB/EV, CICs PORTÃO;
MINERAÇÃO: Associação dos Extr. Minerais, Comerciantes, Garimpeiros dos Vales do Sinos e
Paranhama; LAZER E TURISMO: ASTECA; GRUPO II – REPRESENTANTES DA POPULAÇÃO LEGISLATIVO MUNICIPAL E ESTADUAL: Câmara de Campo Bom, Câmara de Novo Hamburgo;
ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS:Ass. dos Moradores do Conjunto Habitacional Guajuviras,
AMOSUL/CB; ONGs AMBIENTALISTAS: Movimento Roessler para Defesa Ambiental, UPAN,
ASTEPAN;
INSTITUIÇÕES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO: FEEVALE, UNISINOS,
ABRASINOS, SENAI – IST Couro e MA; CLUBES DE SERVIÇOS: Rotary Club São Leopoldo Leste;
ASSOCIAÇÕES PROFISSIONAIS: ABES/RS; ORGANIZAÇÕES SINDICAIS: SIMPO, SINDIAGUA;
GRUPO III – REPRESENTANTES DE GOVERNO:-; ÓRGÃOS DO SISTEMA: METROPLAN,
FEPAM.; OUTRAS: PRESENÇAS: IFRGS, AGERGS, CGH Espirito Santo, CM de NH, Brasil Raft
Park, AGESAN, CM de Caraá, Caixa Economia Federal, Prefeitura de Sapiranga, Consórcio Pró-Sinos
e comunidade, Prefeitura de São Leopoldo, Prefeitura de Parobé.
Entidades ausentes com justificativa: - .
Entidades ausentes sem justificativa: GRUPO I – USUÁRIOS DA ÁGUA – ABASTECIMENTO
PÚBLICO: SEMAE; ESGOTAMENTO SANITÁRIO E RESÍDUOS SÓLIDOS: CORSAN, SEMAE,
Prefeitura de Novo Hamburgo, Prefeitura de Canoas, Prefeitura de Rolante, COMUSA; DRENAGEM:
Prefeitura de NH, Prefeitura de Canoas, Prefeitura de São Leopoldo, PRODUÇÃO RURAL: Sindicato
dos Trabalhadores na Agricultura Familiar de Rolante e Riozinho, Sindicato Rural de Santo Antônio da
Patrulha, STR de Caraá, STR de Santa Maria do Herval; INDÚSTRIA: SIMECAN, COOPERJA, CICS
Canoas; MINERAÇÃO: Prefeitura de Estância Velha; GRUPO II – REPRESENTANTES DA
POPULAÇÃO - LEGISLATIVO MUNICIPAL E ESTADUAL: Câmara de Santo Antônio da Patrulha,
Câmara de Taquara, Câmara de Canoas, Câmara de São Leopoldo;
ASSOCIAÇÕES
COMUNITÁRIAS: Assoc. Comunitária do Bairro Nossa Senhora das Graças, ISL 2024;
ORGANIZAÇÕES AMBIENTALISTAS: Núcleo Socio Ambiental Aracá Piranga, Grupo Ecológico

Rolante; INSTITUIÇÕES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO: EMATER/RS, IRGA, La Salle;
ASSOCIAÇÕES PROFISSIONAIS: ASAEC, AGP/RS, IAB/RS; ORGANIZAÇÕES SINDICAIS:
SIMPROCAN, SENGE. GRUPO III – REPRESENTANTES DE GOVERNO: FZB/SEMA, Secretaria de
Segurança, DRH/SEMA.
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ATA Nº 03/19 – reunião plenária ordinária
Aos nove dias do mês de maio do ano de 2019, a plenária do COMITESINOS se reúne às
quatorze horas, no Auditório E09 005, Escola de Gestão e Negócios | UNISINOS, para
realização da terceira reunião ordinária do corrente ano. 1) Abertura: O presidente Adolfo
Klein faz a abertura dos trabalhos e apresenta a pauta. 2) Anuncia sobre a apreciação da
ata da plenária anterior submetendo-a à aprovação. A ata é aprovada por unanimidade.3)
Em seguimento, apresenta o segundo assunto da ordem do dia, sobre o trabalho realizado
no mestrado por Laís Fernandes de Moraes e Viviane Andrade, técnicas do SEMAE,
intitulado QUALISINOS – Sistema de acompanhamento integrado dos dados da Qualidade
de água dos Sinos, uma plataforma que busca facilitar a visualização e o entendimento do
comportamento da qualidade de água do Rio dos Sinos. Esclarece que desse 2006 tem
sido dada importância sobre a presença de oxigênio na água, embora o foco do trabalho
esteja direcionado para a presença de microrganismos. As altas precipitações que alteram
o regime hídrico também alteram a qualidade das águas. Destaca que o trabalho tem o
objetivo de prover de informações e precaver através de medidas a adequação do
tratamento da água. No desenvolvimento do trabalho foram identificados lançamentos
clandestinos que devem ser comunicados à Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Laís
informa que a FEPAM realiza monitoramento a cada três meses de modo a acompanhar as
alterações da qualidade das águas ao longo do tempo. Após a apresentação é aberto a
perguntas, a Secretária Executiva Viviane Nabinger questiona se é possível a importação
dessas informações para a página do Comitê assim como está sendo realizada com os
boletins diários da sala de situação. A Srª. Laís responde que sim é possível e que seria o
ideal esse link da informação porquê de interesse da sociedade da bacia. Ressalta sobre a
necessidade de apoio para a manutenção da hospedagem do Qualisinos. O Sr. Horst
Mitteregger, SENAI, ressalta que há um trabalho coordenado pela FEPAM em que várias
entidades lançam dados de monitoramento em plataforma e o resultado da análise
realizada é divulgada em linguagem coloquial. Necessário que as entidades partícipes
deste trabalho utilizem dos laboratórios credenciados pela FEPAM oferecendo
confiabilidade aos relatórios técnicos. O Qualisinos poderá agregar informações e gerar
melhorias em termos de acessibilidade de dados. 6) A Secretária Executiva solicita a
antecipação de um dos assuntos do item 6 da pauta, tendo em vista a dispersão da
plenária no final da reunião. Não havendo impedimentos, a Srª. Viviane esclarece que as
informações referentes a instalação da ETE da COMUSA para a complementação da
Deliberação do Comitesinos em apoio à construção do tratamento de esgotos na planície
de inundação estão todas completas, com as coordenadas de georreferenciamento
recebidas desde novembro de 2018 e paradas nos arquivos do Comitê. Reconhece que
houve falha de comunicação interna na estrutura administrativa, ao que pede publicamente
desculpas ao Diretor da COMUSA sobre a falha funcional. Dando prosseguimento à
reunião, o assunto 4) sobre a possibilidade de o Comitê deliberar sobre a prospecção de
empreendimento na bacia, o Presidente Adolfo Klein esclarece que não há informações
suficientes para uma tomada de decisão do Comitê, cabendo, no momento, o
acompanhamento da evolução das informações. A Secretária Executiva ressalta que o
Comitesinos não é um órgão de licenciamento, embora tenha sido observado que há
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equívocos sobre conceitos entre condição de qualidade atual e enquadramento legal das
águas no relatório apresentado pela empresa. Há, inclusive, erros quanto a classificação
das águas no trecho estudado e que acabam confrontando com o Plano de Bacia. O
empreendimento pretendido não se ajusta aos propósitos do Plano de Bacia, acordo social
firmado pela sociedade da bacia que busca a melhoria da qualidade e da quantidade das
águas, reduzindo os efeitos negativos das cheias. Não foi apresentado nada que aponte
para melhoria da condição atual das águas vislumbrando o enquadramento legal, e em
contrapartida, o pretendido demonstra gerar, supostamente, conflito entre usuários hoje
inexistente. Importante que o comitê e as entidades que o compõe permaneçam atentas à
evolução das iniciativas adotadas pelo empreendedor certificando-se sobre procedimentos
oficiais, especialmente junto à FEPAM. O Sr. Rafael Volking, representante da FEPAM,
informa que é possível em meio de um processo de licenciamento se ter acesso a essas
informações através do Sistema Online de Licenciamento Ambiental- SOL. Complementa,
esclarecendo que as informações não visíveis são sobre pareceres e conclusões da
FEPAM. Segundo Rafael, não há processo protocolado na FEPAM e, em uma vez
existindo, o cidadão pode solicitar as vistas do processo. 5) Passando para o próximo item
de pauta, divulgação da nova orientação da Promotoria de Justiça Regional Ambiental da
Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos sobre mapeamento da planície de inundação da Bacia
Hidrográfica do Rio dos Sinos, a Secretária Executiva informa que a recomendação da
Promotoria de Justiça adequou a recomendação emitida anteriormente aos municípios
adotando o estudo realizado pela Metroplan como referência técnica do mapeamento da
planície. Sr. Jayme Keunecke, representante da METROPLAN, esclarece alguns pontos
sobre a recomendação do Ministério Público, ressaltando que quando o empreendedor
realiza a solicitação de licenciamento da área já possível analisar e gerar o indeferimento,
se for o caso. A METROPLAN está seguindo a recomendação para deferimento dos
pedidos. A Srª. Viviane relembra a todos que a orientação está disponível no site do
ComiteSinos, e em relação ao Grupo de Trabalho de Inundações, será retomado a partir de
posicionamento do DRH. 6) Em assuntos gerais o Presidente Adolfo fala sobre a
participação do Comitesinos no Fórum da Água, e o a problemática das últimas chuvas no
município de Novo Hamburgo. O Sr. Rafael Altenhofen, representante da UPAN, sugere
que seja realizada uma moção de apoio aos serviços prestados pela Secretária Débora, em
agradecimento ao tempo dedicado ao Comitê. A Srª Viviane solicita que a minuta de moção
seja formulada pelo proponente e encaminhada ao Comitê. Concluído os trabalhos, o
Presidente deu 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.
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São Leopoldo, 13 de junho de 2019.
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Viviane Nabinger
Sec. Executiva

Kely Boscato
Sec. Administrativa

Anderson Etter
Vice-presidente

Adolfo Klein
Presidente

