COMITESINOS

4.a Reunião Ordinária/06
19. 10.2006
Local: Auditório das Ciências Jurídicas - UNISINOS – São Leopoldo/RS
Horário: 14h
Pauta:
1. Abertura;
2. Anúncio das informações sobre a mortandade de peixes no Rio dos Sinos – FEPAM;
3. Manifestações dos representantes dos órgãos oficiais;
4. Debates;
5. Encerramento.
Entidades Presentes
Categorias presentes: Grupo I – Usuários da Água – Abastecimento: CORSAN, COMUSA; Esgotamento Sanitário e
Drenagem Urbana: COMUSA, SEMAE, PM São Leopoldo, PM Santo Antônio da Patrulha; Drenagem Urbana:
SEMAE e PM de Parobé; Indústria: AIC SUL, CICs Portão, SINPASUL, SINDUSCON; Agricultura: STR Três
Coroas e SR de Santo Antônio da Patrulha; Geração de Energia: CEEE; Turismo, Lazer e Pesca: Fundação
Zoobotânica – Parque Zôo, Instituto Martim Pescador; Mineração: Associação dos Extratores Minerais, Comerc. E
Garimp. dos Vales dos Sinos e Paranhana; Grupo II – Representantes da População – Legislativos Municipais: CM
São Leopoldo, CM de Santo Antônio da Patrulha e CM de Novo Hamburgo; Instituições de Ensino e Pesquisa:
UNISINOS, FEEVALE e COMUSA; Representação Comunitária: União dos Escoteiros; ONG’s Ambientalistas:
Mov. Roessler, Núcleo Sócio-Ambiental Ararçá-Piranga, UPAN, CEA, Mira Serra, MARH; Associações
Profissionais: Sociedade de Arq. e Eng.Civis de NH, ABES, Associação dos Eng. E Arq. do Vale dos Sinos;
Associações Sindicais: Sind.Prof. Canoas; Clubes de Serviço: Lion’s Sapucaia do Sul Figueira e Lions São
Leopoldo Imigrantes; III Grupo:Representantes do Governo do Estado: Secretaria da Agricultura/IRGA, Secretaria
da Saúde, Secretaria de Obras Públicas, Órgãos do Sistema: FEPAM; Outros participantes convidados: LISTA, em
enexo.
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ATA N° 04/06 - Reunião ORDINÁRIA
Aos 10 dias do mês de outubro do ano de 2006, o plenário do COMITESINOS reuniu-se às
14horas, no Auditório das Ciências Jurídicas da UNISINOS – São Leopoldo/RS, para a
realização da quarta reunião ordinária, no ano de 2006. Conforme a convocação regimental,
a pauta prevista consta dos temas acima mencionados, embora acordado preliminarmente
que o registro ora elaborado não será submetido à apreciação e aprovação da plenária,
dado o seu caráter exclusivamente informativo. O COMITESINOS acolheu a manifestação
de interesse do Secretário de Estado da Secretaria do Meio Ambiente Cláudio Dilda, de
realizar o anúncio oficial sobre as causas da mortandade de peixes no Rio dos Sinos,
ocorrida no dia 08 de outubro, diante da condição de legalidade para tratar dos assuntos
relacionados aos recursos hídricos, no âmbito da bacia hidrográfica. Desta forma, o
Presidente do COMITESINOS Prof. Dr. Aloysio Bohnen, representante da UNISINOS, faz a
saudação aos presentes, destacando a importância de concentrar o olhar para a busca de
soluções definitivas para os problemas que resultaram na mortandade de peixes. A vida está
sendo ameaçada, nossa querência, que é o nosso habitat, está sendo descuidada, e
colocamos em risco nossa capacidade de sobrevivência e de desenvolvimento. Deseja aos
representantes dos Governos Estadual e Federal a boa condução dos trabalhos e o empenho
para que o fato, que é a morte dos milhares de peixes, traga a esperança da vida. A reunião,
na seqüência, é coordenada pela Vice-presidente do comitê, Ione Gutierres, que anuncia a
leitura do relatório oficial preliminar sobre a mortandade de peixes, elaborado pela FEPAM.
O Diretor Técnico da FEPAM biol. Jackson Muller destaca que as empresas autuadas não
estão sendo responsabilizadas pela mortandade, mas por terem sido flagradas despejando
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efluentes fora dos padrões definidos pela legislação ambiental no período em que ocorreu a
mortandade. Informa que as investigações e os trabalhos ainda estão em curso e considera
muito provável que outras empresas venham a ser autuadas. Das seis (06) empresas
autuadas, três delas foram nominalmente indicadas, a saber: Gelita do Brasil (alimentos),
Usina de Tratamento de Resíduos (resíduos) e Três Portos (papel). As duas primeiras
localizadas em Estância Velha e a terceira, em Esteio. As demais empresas têm seus nomes
preservados, por liminares asseguradas na segunda e terceira varas civis da Comarca de
São Leopoldo. O Presidente da FEPAM Antenor Ferrari anuncia que as 32 prefeituras dos
municípios que integram a bacia do Rio dos Sinos receberam notificação diante da
necessidade de encontrar alternativas eficientes para gerar soluções a médio e longo prazo,
salientando que a questão do tratamento dos esgotos domésticos tem que ser equacionada.
Cláudio Langone, Secretário Executivo do MMA destaca o papel do COMITESINOS,
primeiro comitê de bacia instituído no Brasil, e reconhece a necessidade de avançar o
processo de implementação do Sistema Estadual de Recursos Hídricos, enfatizando as
ferramentas de outorga pelo direito de uso das águas e a cobrança. Destaca que a
paralisação do Pró-Guaíba, programa estadual que através de investimentos internacionais
previa a recuperação, a longo prazo, das bacias dos rios dos Sinos e Gravataí, foi um dos
agravantes do problema assim como o descontrole na captação de água na bacia. Cláudio
Dilda anuncia a determinação do Governador do Estado em agir rapidamente, através da
instalação de uma força tarefa responsável pela elaboração de proposições que devem ser
executadas de imediato. A reunião plenária é encerrada em meio às manifestações de
compromissos assumidos pelos representantes dos órgãos oficiais.
São Leopoldo, 20 de outubro de 2006.
Aloysio Bohnen
Presidente

Viviane Nabinger
Secretária Executiva

