COMITESINOS
a

6. Reunião Ordinária/2011
08 de setembro de 2011
Local: Mini Auditório da Biblioteca UNISINOS, São Leopoldo / RS
Horário: 14h – 16h30
Pontos de Pauta:
1) Abertura;
2) Aprovação da proposta de ata da plenária de agosto/2011;
3) Proposta de deliberação sobre a constituição da Comissão Fiscal;
4) Avaliação de cenários do processo de elaboração do Plano Sinos;
5) Andamento das ações do Grupo de Trabalho para revisão do Enquadramento Legal das Águas da
Bacia;
6) Apresentação sobre a instalação de estações de monitoramento de níveis do Rio dos Sinos a partir da
parceria estabelecida entre o Departamento de Recursos Hídricos do Estado - DRH/RS e a Agencia
Nacional das Águas - ANA; e
7) Assuntos Gerais.
Entidades Presentes
Grupo I – Usuários da Água - Abastecimento Público: COMUSA, CORSAN e SEMAE; Esgotamento Sanitário e
Resíduos Sólidos: PM Sapiranga e PM Canoas; Drenagem Urbana: PM de Três Coroas; Geração de Energia:
ausente; Mineração: Assoc. dos Extratores Minerais, Comerciantes e Garimpeiros dos Vales do Sinos e
Paranhana e AGABRITAS; Lazer e Turismo: Ausente; Produção Rural: STR 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:
Ausente ; Instituições de Ensino, Pesquisa e Extensão: EMATER, UNISINOS e FEEVALE; ONGS Ambientalistas:
Movimento Roessler para Defesa Ambiental, UPAN e Núcleo Sócioambiental Araçá-Piranga; Associações
Profissionais: Assoc. de Arquitetos e Engenheiros Civis de Novo Hamburgo e Assoc. Brasileira de Engenharia
Sanitária e Ambiental – ABES/RS; Organizações Sindicais: ausente; Grupo III – Representação do Governo do
Estado: Ausente; Órgãos do Sistema: FEPAM e Departamento de Recursos Hídricos da SEMA; Integrantes da
CPA: METROPLAN; Demais Presentes: PM Canela, PM de Esteio, PM de Novo Hamburgo, CEMEAM –
Sapiranga.
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ATA N° 06/11 - Reunião PLENÁRIA
No dia oito de setembro do ano de dois mil e onze, a plenária do COMITESINOS reuniu-se às
14horas, no Mini Auditório da Biblioteca UNISINOS, São Leopoldo/RS, para a realização da sexta
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 e pessoas da
comunidade. Faltando a chegada de alguns membros para complementar o quórum, foi alterada a
ordem dos pontos de pauta. 7) Assuntos Gerais: a) Análise do orçamento do Estado pelo Fórum
Gaúcho de Comitês de Bacias Hidrográficas – FGCBH: Silvio relatou que o FGCBH analisou o
orçamento para 2012, discutindo-o com vistas à implementação do Sistema. Destacou que este é um
importante passo no sentido de ampliar a participação dos Comitês nas decisões do Estado, naquilo
que a legislação define as suas competências. b) Projeto de intervenção na Bacia do Arroio Portão:
Viviane Nabinger, Secretária Executiva do COMITESINOS, relatou que, a partir de proposta
apresentada pela AIC Sul, juntamente com outros parceiros, o Comitesinos encaminhou projeto sob o
título de “Programa de Ações Integradas para a Melhoria da Qualidade das Águas do Arroio Portão” ao
Fundo de Investimentos em Recursos Hídricos do Estado – FRH/RS, no valor de R$ 267.000,00, com
o objetivo de elaborar uma ferramenta de planejamento que identifique e aproxime as instituições e
entidades com atuação na sub-bacia do Arroio Portão servindo de ensaio para posterior replicação em
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outras sub-bacias da bacia Sinos. c) Encontro Nacional de Comitês de Bacia Hidrográfica – ENCOB: O
Presidente divulgou que será realizado o XIII ENCOB, entre os dias 24 e 28 de outubro de 2011, em
São Luis do Maranhão. A princípio os membros da Diretoria não participarão, especialmente pela falta
de recursos no momento. Mas será interessante se os representantes de entidades membro puderem
participar. Em 2012, a idéia é que o ENCOB seja realizado no Rio Grande do Sul. d) Seminário
Nacional de Educação Ambiental: O evento será realizado em Bento Gonçalves, no Hotel Dallonder,
de 2 a 5 de outubro/11 com duas vagas por Comitê Gaúcho. A organização é da Câmara Técnica de
Educação Ambiental do Sistema Nacional de Recursos Hídricos. Estabelecido quórum, foram
retomados os pontos de deliberação. 2) Aprovação da proposta de ata da plenária de agosto/2011:
A primeira minuta da ata da reunião plenária de 11 de agosto de 2011, foi remetida antecipadamente
por meio eletrônico e aprovada por unanimidade dos presentes. 3) Proposta de deliberação sobre a
constituição
da
Comissão
Fiscal:
Viviane
apresentou
proposta
de
Deliberação
CBHSINOS021/2011, de Constituição da Comissão Fiscal. Embora o texto apresentado não
apontasse esta previsão, ficou aprovado que tal comissão está constituída para os exercícios 2010,
2011 e até o final da gestão atual em 2012. Os membros da comissão são: Emílio Roberto Wild,
representante do Serviço Municipal de Água e Esgoto de São Leopoldo – SEMAE, na Categoria
Abastecimento Público; Adolfo Antônio Klein, representante da Associação das Indústrias de Curtume
do Rio Grande do Sul - AIC-Sul, na Categoria Indústria; Luis Fernando Franco Gomes, representante
do Sindicato das Indústrias do Papel, Papelão e Cortiça do RS – SINPASUL, na Categoria Indústria; e
Uwe Horst Schulz, representante da UNISINOS na CPA do COMITESINOS (como colaborador). 4)
Avaliação de cenários do processo de elaboração do Plano Sinos: O Presidente anunciou que,
conforme retorno oficial dos respectivos órgãos de governo, estão encerrados os convênios com a
Secretaria Estadual do Meio Ambiente - SEMA (em 04/12/2010) e com o Fundo Nacional do Meio
Ambiente - FNMA (em 31/07/2011). Na reunião plenária de julho/2011, o COMITESINOS assumiu o
compromisso de conduzir as etapas do diagnóstico e prognóstico, incluindo também o Enquadramento
Legal das Águas, com o envolvimento das comunidades, até dezembro/11, desde que contasse com o
apoio técnico e logístico assegurado pelos referidos convênios. Com o encerramento dos convênios,
foi extinto o Grupo Gestor Plano Sinos e a Diretoria do COMITESINOS está buscando alternativas
junto ao Governo do Estado, através do Sistema de Recursos Hídricos. O representante da Prefeitura
Municipal de Sapiranga na Categoria “Esgotamento Sanitário e Resíduos Sólidos”, Julio Agápio,
registrou que as prefeituras querem contribuir com o processo de mobilização social através de apoio
técnico e logístico. Viviane explicou que o apoio e engajamento das Prefeituras são fundamentais,
embora há etapas do processo que dependem de cada categoria, com seus representantes
envolvendo os respectivos pares. Para cumprir tais etapas serão necessárias peças de comunicação
específicas; a avaliação e a complementação das informações por cata setor. Maria Lucia Coelho,
representante da ABES/RS na Categoria “Associações Profissionais”, propôs que o COMITESINOS
levante tudo o que ainda é necessário para concluir o processo de elaboração do Plano de Bacia e
apresente aos municípios formalmente. Ficou aprovado que o COMITESINOS apresentará pedido de
apoio ao Estado e aos municípios. Tal decisão será comunicada à Promotoria Regional das Bacias do
Sinos e do Gravataí, respeitando os trâmites do Inquérito Civil N° 01393.00004/2011, instaurado em
2008 para acompanhamento do processo de elaboração do Plano Sinos. 5) Andamento das ações
do Grupo de Trabalho para revisão do Enquadramento Legal das Águas da Bacia: Luciana
Gomes, Vice-Presidente do COMITESINOS, apresentou relato da reunião (23/08/11) do Grupo de
Trabalho de revisão do Enquadramento Legal das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos, com
propostas de encaminhamento. Os principais temas a serem trabalhados pelo GT são: metas,
instrumentos para avaliação, valores máximos (vazão de referencia), e usos preponderantes mais
restritivos. A proposta de que o trabalho inicie aproveitando os resultados do processo de consultas
públicas realizado em 2000/2001, que resultou no “Rio que Temos” e no “Rio que Queremos”,
revisando-o de acordo com a nova legislação (CONAMA 357/2005), foi aprovada pela plenária. Além
disso, o GT pretende utilizar as informações do Relatório da Meta 4.3 do Plano Sinos. Princípios: a
qualidade atual da água deverá ser mantida ou melhorada; deverá ser buscada manifestação da
sociedade nas assembléias de votação e nos questionários; deverão ser discutidas possibilidades de
conservação dos ecossistemas mais importantes; e levantados os usos do solo (implicações
decorrentes do Enquadramento). Setores prioritários (seguindo o que foi adotado dez anos atrás):
Abastecimento Público e Esgotamento Sanitário, Indústria, ONG’s ambientalistas e Produção Rural. O
GT propôs que sejam buscadas fontes de recursos para a execução deste trabalho, o que está
atrelado ao estabelecimento de cronograma, com a aprovação da plenária. Luciana ainda destacou
que todo o processo será conduzido com o conhecimento e consentimento da plenária. Silvio relatou
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que o Prefeito de Novo Hamburgo, Tarcisio Zimmernann, remeteu oficio ao COMITESINOS
perguntando sobre o que é necessário para avançarmos, especialmente com vistas ao impedimento
de novos licenciamentos (Portaria FEPAM 036/2010), questão atrelada diretamente ao
Enquadramento. 6) Apresentação sobre a instalação de estações de monitoramento de níveis do
Rio dos Sinos a partir da parceria estabelecida entre o Departamento de Recursos Hídricos do
Estado - DRH/RS e a Agencia Nacional das Águas – ANA: Lourenço Correa, Técnico do DRH/RS,
informou que receberam seis estações hidrométricas da ANA, sendo três estações para medição de
nível da água no leito e três estações para medição de índices pluviométricos. As estações são
telemétricas, enviando os dados por rádio ou SMS (mensagem de texto) várias vezes ao dia. Para
viabilizar a instalação e manutenção das estações, o DRH está estabelecendo uma parceria com a
CORSAN. As estações serão instaladas aos pares, medindo nível e pluviosidade em cada um dos três
pontos: Campo Bom, trecho inferior do Sinos e Rio Gravataí. As informações geradas ficarão
disponíveis no banco de dados da ANA. 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, pela Vice-Presidente e por mim.
São Leopoldo, 08 de setembro de 2011.
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Presidente
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Vice-Presidente
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