
COMITESINOS
4.a Reunião Extraordinária/08

14 de agosto de 2008
Local: Sala de Seminários I da Biblioteca da UNISINOS – São Leopoldo/RS
Horário: 14h – 16h30min 

Pontos de Pauta:
1) Abertura; 
2) Ato de assinatura do convênio entre a Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA e o
Consórcio Público de Saneamento Pró-Sinos; 
3)Ato de  assinatura  do  convênio  entre o  Consorcio  Público  de  Saneamento  Pró-Sinos  e  a
Universidade do Vale do Rio dos Sinos - UNISINOS; 
4) Ato de assinatura do convênio de cooperação entre a Rede Ambiental  do Rio dos Sinos
(Ministério Público) e o COMITESINOS; 
5) Apresentação do Projeto Piloto de Recomposição de Mata Ciliar da Bacia Sinos
6) Discussão e aprovação das deliberações CBHSINOS Nº 001, 005, 006 e 007; e
7) Assuntos Gerais. 

Entidades Presentes
Grupos e  Categorias  presentes:  Grupo I  –  Usuários  da Água – Abastecimento:  CORSAN,  COMUSA e
SEMAE;  Esgotamento Sanitário e Resíduos Sólidos: COMUSA;  Drenagem Urbana: PM de Três Coroas;
Geração de Energia: CEEE; Mineração: ausente; Lazer e Turismo: ausente; Produção Rural: STR de Novo
Hamburgo, São Leopoldo e Sapucaia do Sul, STR de Santo Antônio da Patrulha, Assoc. Arrozeiros de Santo
Antônio da Patrulha, STR de Igrejinha, STR de Três Coroas e Sindicato Rural de Santo Antônio da Patrulha;
Indústria: AIC-SUL e Sind. Indústrias de Calçados de Sapiranga; Grupo II – Representantes da População
–  Legislativos  Municipais: ausente;  Associações  Comunitárias:  Grupo  Escoteiros  Peregrino,  Assoc.
Proprietários  de  RPPNs  –  Charrua  e  Assoc.  dos  Moradores  do  Quilombo;  Clubes  de  Serviço:  não
preenchida;  Instituições  de  Ensino,  Pesquisa  e  Extensão:  UNISINOS,  EMATER  e  FEEVALE;  ONG’s
Ambientalistas: UPAN,  InGá e CEA Morro Sapucaia;  Associações Profissionais: Assoc.  de Arquitetos e
Engenheiros Civis de Novo Hamburgo; Organizações Sindicais: SINPROCAN; III Grupo: Representação do
Governo  do  Estado:  Fundação  Zoobotânica  do  Estado  do  Rio  Grande  do  Sul;  Demais  Convidados:
Consórcio Público Pró-Sinos; SEMMAM/SL, Movimento Viva São Leopoldo. 
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ATA N° 06/08 - Reunião EXTRAORDINÁRIA

No dia 14 de agosto do ano 2008, a plenária do COMITESINOS reuniu-se às 14horas, na Sala de
Seminários I da Biblioteca da UNISINOS – São Leopoldo/RS, para a realização da quarta reunião
extraordinária  do  corrente  ano,  coordenada  pela  diretoria  do  comitê.  (1)  Abertura  –  Ao  abrir
oficialmente os trabalhos o Presidente Sr. Silvio Paulo Klein dá as boas vindas aos participantes e
destaca a presença do Magnífico Reitor da UNISINOS, Pe. Marcelo Fernandes de Aquino; do Prefeito
Municipal  de  Estância  Velha  e  Presidente  do  Pró-Sinos,  Sr.  Elivir  Desiam;  e  do  Presidente  da
Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento – ASSEMAE e representante do Pró-
Sinos, Sr. Arnaldo Luiz Dutra. O Sr. Silvio relata que vem acompanhando, ao longo de sua trajetória, a
busca por avanços no setor de saneamento ambiental, especialmente no tratamento de esgoto, e que
este  é  um  momento  histórico  importante  para  este  setor.  A mortandade  de  peixes  estimulou  a
elaboração de projetos e o empenho dos municípios em garantir recursos para execução das obras
necessárias. (2) Assinatura do convênio entre a Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA e
o Consórcio Público de Saneamento Pró-Sinos – Frente ao cancelamento deste ato, previsto para
essa reunião, Sr. Silvio pede à Secretária Executiva do COMITESINOS, Sra. Viviane Nabinger, que
explique a situação. Sra. Viviane resgata sucintamente o processo de busca dos recursos necessários
para  a  elaboração  do  Plano de  Bacia  dos  Sinos.  O Consórcio  Público  de  Saneamento  Pró-Sinos
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assegurou investimentos  do Fundo Nacional  do Meio Ambiente  – FNMA para  a execução de tal
projeto. A primeira parcela, na ordem de R$ 615mil Reais, foi disponibilizada em começo de julho de
2008.  Para  que  estes  recursos  possam  ser  aplicados,  é  preciso  que  o  valor  correspondente  à
contrapartida da primeira parcela (R$ 175.000,00) seja depositado pelo Governo do Estado, de acordo
com compromisso assumido frente à plenária do COMITESINOS ainda em novembro de 2007. O
valor total do projeto é de R$ 1.665.085,93, sendo R$ 1.315.085,93 do FNMA e R$ 350.000,00 do
Fundo de Investimento em Recursos Hídricos do Estado do Rio Grande do Sul. Infelizmente, informa
a Sra. Viviane, a Governadora do Estado, Sra. Yeda Crusius, não delegou, até o momento, poderes a
ninguém  para  assinar  o  convênio  em  seu  nome.  (3)  Ato  de  assinatura  do  convênio  entre  o
Consorcio Público de Saneamento Pró-Sinos e a UNISINOS - Sr. Silvio retoma a condução da
reunião e anuncia o ato de assinatura do convênio para a união de esforços dos partícipes para o
desenvolvimento do “Plano de Bacia dos Sinos – Plano Sinos”, pedindo que a Vice-Presidente do
COMITESINOS, Sra. Luciana Gomes contextualize o assunto do qual trata o convênio. Sra. Luciana
anuncia que a execução da gestão administrativa e financeira ficará a cargo do Pró-Sinos, a quem
competirá, entre as responsabilidades atinentes à tarefa, as ações de prestação de contas ao FNMA e
ao  Estado  do  Rio  Grande  do  Sul,  bem como  a  diligência,  fiscalização,  inspeção  e  auditoria  da
execução  técnica  e  do  cumprimento  dos  objetivos  do  Plano  de  Trabalho,  do  Cronograma  de
Desembolso,  em anexo,  e  do  presente  Termo de Cooperação.  Será  constituída uma  Comissão  de
Supervisão  para  acompanhamento  das  ações  deste  Termo  de  Cooperação,  formada  por  um
representante do PRÓ-SINOS e um da UNISINOS que serão indicados junto com seus respectivos
suplentes, mediante troca de correspondência. O prazo de vigência do presente Termo de Cooperação
será o da vigência do Termo de Referência n.º. 02/2007 e Convênio MMA/FNMA nº. 040/2007 do
Fundo Nacional do Meio Ambiente e Convênio firmado entre Estado do Rio Grande do Sul e PRÓ-
SINOS,  a  contar  da  assinatura  deste  instrumento,  podendo  ser  prorrogado  por  igual  ou  inferior
período, mediante Termo Aditivo a ser firmado entre os partícipes. O Sr. Silvio solicita a presença do
Excelentíssimo Presidente do Pró-Sinos, Prefeito Municipal de Estância Velha, Senhor Elivir Desiam
e do Magnífico Reitor da UNISINOS, Pe. Marcelo Fernandes Aquino, para a assinatura do Convênio
de  Cooperação  entre  as  partes.  Como  testemunhas,  assinaram  o  Sr.  Silvio  Paulo  Klein
(COMITESINOS)  e  o Sr. Arnaldo Luiz  Dutra  (Pró-Sinos).  O Presidente  do Pró-Sinos,  Sr. Elivir,
cumprimenta os presentes e ressalta a importância deste trabalho em parceria com a UNISINOS. O
Mag. Reitor, Sr. Marcelo, diz que convênios como esse permite à Universidade fazer o seu papel de
dar  respostas à comunidade  pela  geração de conhecimento.  Sr. Silvio dá por  encerrado o Ato de
assinatura  do  Convênio de Cooperação entre  o Pró-Sinos  e  a  Unisinos, e deixa  as  autoridades  a
vontade para se retirarem, caso tenham outras agendas a cumprir. (6) Deliberações CBHSINOS - Sra.
Viviane apresenta a proposta de Deliberação CBHSINOS 001/2008, que define o que será considerado
assunto para ser encaminhado através de uma deliberação do COMITESINOS. Depois apresenta a
proposta  de  Deliberação  CBHSINOS  005/2008,  que  trata  da  segunda  chamada  do  processo  de
renovação da composição do colegiado do Comitê,  considerando que não houve o preenchimento
integral das vagas das categorias que integram o Grupo II – Representantes da População: Clubes de
Serviços  (1 vaga  titular  e  1  vaga  suplente);  Instituições  de Ensino,  Pesquisa  e  Extensão  (1  vaga
suplência)  ;  Associações  Profissionais  (1  vaga  suplência)   e  Organizações  Sindicais  (1  vaga
suplência),  na  ocasião  da  chamada  principal.  As  duas  propostas  apresentadas  foram  aprovadas.
Encaminhada anteriormente aos membros do COMITESINOS, a sugestão de texto para a Deliberação
CBHSINOS  006/2008  (sobre  o  perfil  pressuposto  dos  representantes  do  Comitê  nas  diferentes
instâncias) foi apresentada pelo Sr. Silvio. O Sr. Tiago Genehr, representante do Instituto Gaúcho de
Estudos Ambientais no COMITESINOS, questiona sobre o último item, que prevê a participação de
todos os que representarem o Comitê nas diversas câmaras técnicas, fóruns e outros, nas reuniões da
CPA. Segundo ele, este item obriga o representante a despender de mais tempo ainda, o que dificulta a
participação das pessoas. Ficou acordado que os representantes do Comitê nas diferentes instâncias
deverão apresentar relato das reuniões e atividades das quais participaram na reunião da CPA que
ocorrer subsequentemente ao exercício da respectiva representação. Ficando assim, liberado das outras
reuniões em que o tema específico daquela representação não estiver em pauta. Posteriormente, a Sra.
Viviane apresenta a proposta de Deliberação CBHSINOS 007/2008, que instala o Grupo de Trabalho
de Recomposição da Mata Ciliar na Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos. O Sr. Rafael Altenhofen,
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representante  da União Protetora do Ambiente  Natural  -  UPAN no COMITESINOS,  fala  sobre o
trabalho da entidade em Montenegro, em que produzem mudas de plantas nativas e manifesta seu
interesse em compor o grupo de trabalho, podendo, inclusive, disponibilizar mudas para o projeto
piloto.  A Sra.  Gisele  Vargas,  que nesta  reunião esteve representando a  Fundação Zoobotânica do
Estado,  manifestou  a  posição  da  instituição  frente  a  demanda  do  COMITESINOS  por  mudas  e
mourões. Explica que, frente às invasões que o território do Jardim Botânico vem sofrendo, eles terão
que utilizar  muitos  mourões  para  consumo próprio.  Desta  forma,  disponibilizarão ao  projeto  300
mourões, num prazo de 30 dias, e 300 mudas de espécies nativas pouco comuns nos demais viveiros,
já disponíveis para retirada. A Sra. Ana Juliano, representante da Assoc. Proprietários de RPPNs do
RS – CHARRUA, pede para integrar o grupo e contribuir com os trabalhos a partir da experiência que
possui  de  plantio  de  mais  de  130.000  mudas  plantadas  em RPPNs.  Na  ausência,  até  então,  dos
representantes do Ministério Público - MP, a ordem da pauta foi invertida e Sr. Silvio solicita ao Sr.
Nelson Baldasso, representante da EMATER no COMITESINOS, que apresente o primeiro projeto a
ser executado sob o escopo do convênio de cooperação que será assinado entre o Comitê e a Rede
ambiental do Rio dos Sinos (MP).  (5) Projeto Piloto de Recomposição de Mata Ciliar da Bacia
Sinos - Sr. Baldasso apresenta à plenária o Projeto Piloto que começou a ser elaborado em 2007, com
a prospecção de possíveis áreas particulares para plantio de árvores às margens dos corpos hídricos. A
justificativa  da  necessidade  da  implementação  de  recuperação  da  mata  ciliar  teve  como  base  os
resultados do Projeto MONALISA (UNISINOS e COMITESINOS, 2006), que identificou situação de
alta severidade (vegetação com menos de 5 m de largura) em 53,28% dos pontos visitados; de média
severidade (vegetação com largura  entre  5m e 15m)  em 20,33% dos pontos;  e,  baixa severidade
(vegetação com largura entre 15m e 30m) em 14,91% dos pontos. O Sr. Baldasso explica que os
objetivos do projeto são: exercitar as práticas de recomposição da mata ciliar em propriedades rurais,
áreas públicas em perímetros  urbanos municipais;  promover  a participação dos diferentes agentes
executores;  estabelecer  métodos  de  cooperação  mútua;  definir  e  avaliar  procedimentos  técnico-
administrativos entre parceiros; e identificar as situações favoráveis e desfavoráveis. Atualmente o
projeto conta  com a parceira  da GERDAU S/A,  através  da doação de  arames  e  grampos  para  o
cercamento das áreas a serem recuperadas; CEEE e Fundação Zoobotânica com a doação de mudas e
mourões; proprietários de áreas e prefeituras; EMATER, IRGA e Sindicatos Rurais, através do apoio
técnico e articulação dos participantes; Ministério Público e COMITESINOS. (7) Assuntos Gerais -
O Sr. Silvio agradece pela apresentação do Sr. Baldasso e passa a palavra ao representante do Instituto
Gaúcho  de  Estudos  Ambientais  –  InGá,  Sr.  Tiago  Genehr,  que  relata  o  início  das  atividades  da
Romaria das Águas – Edição 2008. Além disso, convida a todos os presentes para participarem das
atividades locais, que estão sendo realizadas conforme calendário remetido por e-mail para todas as
entidades-membro do Comitê.  (4) Ato de assinatura do Convênio de Cooperação que entre si
celebram  a  Rede  Ambiental  do  Rio  dos  Sinos  e  o  Comitê  de  Gerenciamento  da  Bacia
Hidrográfica do Rio dos Sinos - Após um breve intervalo, Sr. Silvio retoma a pauta dando início ao
ato de assinatura do convênio que tem por objetivo a proteção do meio ambiente no Estado do Rio
Grande do Sul,  em especial  na Bacia Hidrográfica  do Rio dos Sinos.  O Sr. Silvio explica  que o
Convênio a ser firmado teve origem em um processo de aproximação entre a Promotoria Pública de
Taquara e representantes de entidades e instituições que atuam na bacia hidrográfica do Rio dos Sinos,
empenhados em buscar soluções para os problemas ambientais locais, notadamente os relacionados
com o comprometimento da mata ciliar. As conversas entre os envolvidos tiveram início há mais de
dois anos, e a possibilidade de construção de iniciativas práticas, ainda que em caráter experimental,
resultaram no projeto piloto de recomposição da mata ciliar. A Sra. Luciana Gomes, prossegue com o
anúncio dos objetos do convênio: estabelecimento de cooperação mútua entre a Rede Ambiental Sinos
e  o  COMITESINOS  na  articulação  administrativa,  técnica  e  operacional,  no  planejamento  e
elaboração de projetos e desenvolvimento de atividades ambientais no Estado do Rio Grande do Sul,
em especial na Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos, com vista à proteção do meio ambiente em
conformidade com o disposto no artigo 225 da Constituição Federal e nos artigos 171, 250 e 251 da
Constituição Estadual. Para o cumprimento deste convênio os partícipes estabelecerão em conjunto
diretrizes,  bem  como  os  planejamentos  estratégicos  que  deverão  ser  fielmente  observados  e
executados. O convênio será celebrado entre a Rede Ambiental do Rio dos Sinos, neste convênio
denominada Rede Ambiental  Sinos,  sob a coordenação da Promotora de Justiça Ximena Cardozo
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Ferreira  e  representando o  Ministério  Público  do  Estado do  Rio  Grande  do  Sul,  e  o  Comitê  de
Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos, neste termo denominado COMITESINOS,
sob a presidência do Engenheiro Sílvio Paulo Klein. Serão atribuições dos convenentes: 1. Manter,
permanentemente, intercâmbio de informações e de atos oficiais, mobilizando recursos humanos e
materiais, visando a perfeita integração das ações e a execução plena deste convênio; 2. Zelar pelo
caráter pedagógico das campanhas de educação ambiental, visando a proteção do meio ambiente, em
especial na região que compreende a Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos; 3. Criar meios para a
produção de documentos, manuais técnicos e operacionais para suporte das ações de educação bem
como de fiscalização ambiental; 4. Criar condições para a realização de cursos, seminários, congressos
e  mobilizações,  destinadas  aos  integrantes  das  instituições  participantes  deste  convênio,  órgãos
correlatos  e  a  população  em geral;  5.  Adotar  medidas  de  racionalização  para  possibilitar  o  uso
compartilhado dos meios efetivamente disponíveis pelos convenentes, em vista à integração de ações
e economia de recursos, inclusive as instalações físicas; 6. Buscar a inserção e integração das diversas
instituições  de  ensino  e  pesquisa  com atuação na  Bacia  Hidrográfica,  para  o aprofundamento  do
conhecimento técnico-científico das principais questões práticas e legais no que concerne ao meio
ambiente. O prazo de vigência do presente convênio é indeterminado. Para a assinatura do Convênio,
Sra. Luciana solicita a presença da Excelentíssima Promotora de Justiça Ximena Cardozo Ferreira,
representando o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, e do Ilustríssimo Presidente do
COMITESINOS Sr.  Silvio  Paulo  Klein.  E  para  testemunhar  o  presente  convênio,  convidamos  o
Coordenador do Programa Estadual de Proteção aos Recursos Hídricos e Promotor de Justiça, Dr.
Alexandre Saltz, e o representante da EMATER no COMITESINOS, Sr. Nelson Baldasso. Feita a
assinatura  do  Convênio,  a  palavra  é  concedida  à  Excelentíssima  Promotora  de  Justiça  Ximena
Cardozo Ferreira, que manifesta sua satisfação em poder estabelecer esta parceria, uma vez que os
propósitos do Ministério Público são os mesmos do COMITESINOS e desculpa-se pelo seu atraso,
decorrente  de  compromissos  na  Promotoria  Pública  de  Taquara.  Sr.  Silvio  reforça  que  será
inicialmente recuperada uma faixa de 15 metros em rios e cinco metros em arroios. Pondera ainda que
se não é possível atingir o ideal imediatamente, mas é possível trabalhar em um crescente positivo.
Tendo sido concluídos os pontos de pauta, o Presidente agradece a participação e contribuições dadas
pelos representantes das entidades membro do comitê e convidados. E, para constar, lavrei a presente
ata que, depois de aprovada, será assinada pelo Presidente, pela Vice-Presidenta e por mim. 

São Leopoldo, 14 de agosto de 2008.

   
          Silvio Paulo Klein                        Luciana Paulo Gomes               Viviane Nabinger
             Presidente                                      Vice-Presidenta                  Secretária Executiva
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