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 COMITESINOS 

4.a Reunião Ordinária/2012 

13 de setembro de 2012 

Local: Museu do Rio dos Sinos / Centro Roessler, São Leopoldo / RS. 

Horário: 14h – 16h  

 
Pauta: 
1) Abertura; 
2) Assuntos administrativos; 
3) Atos da Diretoria (compromissos cumpridos pela Diretoria no último período); 
4) Aprovação das atas de 12/04/12, 14/06/12, 28/06/12 e de 09/08/12; 
5) Apresentação de Deliberação sobre Contabilidade 2011; 
6) Eleição da Comissão Fiscal 2012-2013; 
7) Andamento das tratativas sobre o Plano de Bacia; 
8) Retomada dos trabalhos do GT Multidisciplinar para reedição de acordo entre categorias para situações de 
escassez de água – período 2012-2013; 
9) Relato da Prefeitura de São Leopoldo sobre ações em Meio Ambiente; 
10) Ações do Projeto VerdeSinos; 
11) Assuntos Gerais: 
   * Mortandade de peixes em Santo Antônio da Patrulha – Procedimentos; 
   * Divulgação do Encontro Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas – ENCOB; 
   * Divulgação do Encontro Estadual Comitês de Bacias Hidrográficas – EECBH; 
   * Convênio SEMA/METROPLAN – Agencia da Região Hidrográfica do Guaíba. 

 

 Entidades Presentes 

Grupo I – Usuários da Água - Abastecimento Público: CORSAN e SEMAE; Esgotamento Sanitário e Resíduos Sólidos: 
CORSAN, SEMAE, PM de Canoas e PM de Sapiranga; Drenagem Urbana: PM de Santo Antônio da Patrulha; Geração 
de Energia: ausente; Mineração: Assoc. dos Extratores Minerais, Comerciantes e Garimpeiros dos Vales do Sinos e 
Paranhana; Lazer e Turismo:ausente; Produção Rural:STR de Santo Antônio da Patrulha; Indústria: AICSul e 
SINPASUL; Grupo II – Representantes da População - Legislativos Municipais e Estadual: ausente: Associações 
Comunitárias: Assoc. Proprietários de RPPNs do RS – CHARRUA e Grupo Escoteiro Peregrino; Clubes de Serviço: 
Rotary Club  Novo Hamburgo 25 de Julho e Rotary Club São Leopoldo Leste; Instituições de Ensino, Pesquisa e 
Extensão: EMATER, UNISINOS, FEEVALE e UNILASALLE; ONG’s Ambientalistas: UPAN, Movimento Roessler e  Mira 
Serra; Associações Profissionais: Assoc. Brasileira de Eng. Sanitária e Ambiental – ABES/RS; Organizações Sindicais: 
SINPROCAN; III Grupo: Representação do Governo do Estado: Sec. De Estado de Agricultura, Pecuária e Agronegócio; 
Representantes do Sistema: DRH/RS; Demais Presentes: PM São Leopoldo, PM Sapucaia do Sul e PM Três Coroas.   
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 ATA N° 06/12 - Reunião PLENÁRIA ORDINÁRIA 
Aos treze dias do mês de setembro do ano de dois mil e doze, a plenária do COMITESINOS reuniu-se às 
14horas, no Museu do Rio dos Sinos / Centro Roessler, município de São Leopoldo/RS, para a realização 
da quarta reunião ordinária do corrente ano, conduzida pela Diretoria do Comitê. O Presidente, Arno 
Leandro Kayser abriu os trabalhos dando as boas vindas a todos e agradecendo pela acolhida do 
Secretário Municipal de Meio Ambiente de São Leopoldo, Darci Zanini, ressaltando o aspecto inspirador e 
auspicioso de realizar a primeira reunião da atual gestão às margens do Rio dos Sinos, não apenas nas 
proximidades da casa do ecologista Henrique Roessler, mas no Museu que leva seu nome. Zanini 
agradeceu pela escolha do local, manifestando votos de uma boa reunião a todos. O Secretário explicou 
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que a casa foi construída em 1863, voltada para o Rio dos Sinos, uma das principais vias de acesso à 
cidade, na época. Após aquisição da área que pertencia à família Petrol, a Prefeitura executou a 
restauração do prédio como parte do projeto de recuperação da Rua da Praia, objetivando a 
reaproximação da comunidade com o Rio. 3) Atos da Diretoria : Após o anúncio da Ordem do Dia, o Vice-
Presidente, Adolfo Antonio Klein, procedeu com o relato dos atos da Diretoria, com os seguintes 
compromissos cumpridos: 15/08/12 - Reunião com Categoria “Produção Rural”; 16/08/12 - Reunião de 
Diretoria, Oficina de Capacitação em Cobrança pelo Uso da Água (Setor de Saneamento), realizada pela 
Agencia da RHG na UNISINO, e Palestra na empresa IGRA; 18/08/12 - Inauguração do Centro Roessler 
São Leopoldo; 20/08/12 - Reunião de Diretoria; 23/08/12 - Reunião Almoço sobre Licenciamento na Bacia 
Sinos – ACI-NH, e Reunião fórum dos Comitês e CRH; 24/08/12 - Audiência com Diretor de Recursos 
Hídricos do Estado, Marco Mendonça; 27/08/12 - Reunião de Diretoria, e Reunião com representante da 
FEEVALE; 28/08/12 - Reunião da Comissão Fiscal; 30/08/12 - Reunião da Câmara Técnica do Guaíba – 
CTG; 03/09/12 - Entrevista na Rádio ABC, e Reunião de Diretoria; 06/09/12- Reunião da Comissão 
Permanente de Assessoramento – CPA, e Audiência com Reitor da UNISINOS; 10/09/12 - Reunião no 
DRH sobre Plano Sinos; e 11/09/12 - Audiência com Reitor da FEEVALE. Além destas agendas, foram 
cumpridos compromissos relativos à execução do Projeto VerdeSinos e Projeto Dourado de Educação 
Ambiental. 2) Assuntos administrativos : A Secretária Executiva do COMITESINOS, Viviane Nabinger, 
explicou que a intenção do anúncio das agendas cumpridas e outros itens é deixar mais explícita a vida do 
Comitê entre uma assembléia da plenária e outra. Nesta linha, as justificativas de ausência recebidas até o 
final da manhã do dia da reunião foram anunciadas pela Secretária: Pe. José Ivo Follman da UNISINOS, 
Sandra Fraga da AGABRITAS, Osmar Coelho da ABAS/RS, Gustavo Leite do SINDIBIO/RS, Eduardo 
Marimon e Luis Ferret da CEEE, Lucas Redecker da Assembléia Legislativa do RS, José Haroldo Cadorin 
da Assoc. dos Arrozeiros de Santo Antônio da Patrulha e Enio Cardoso de Souza do Sind. Rural de Santo 
Antonio da Patrulha. 7) Andamento das tratativas sobre o Plano de Bacia :Arno relatou que uma das 
primeiras iniciativas da atual Diretoria foi solicitar audiência com o Diretor de Recursos Hídricos do Estado, 
Marco Mendonça. Além de assuntos institucionais, foi reiterado interesse do COMITESINOS em assegurar 
os meios de retomar o processo de elaboração do Plano de Bacia. Para que a execução seja realizada em 
2013, o Diretor anunciou que os tramites licitatórios devem ser realizados ainda em 2012. Posteriormente, 
foi realizada reunião com a participação de técnicos do DRH/S e da FEPAM, especificamente para tratar 
da elaboração de um Termo de Referencia - TR. Ficou acordado que a elaboração deste instrumento será 
feita, originalmente, pelo DRH e, na seqüência, complementações por todos os atores envolvidos, 
buscando assegurar a contratação de serviços que resultem no mais completo Plano possível no 
momento. Adolfo registrou que manifestaram ao Diretor todo o descontentamento da comunidade da Bacia 
pela falta de continuidade do processo. Viviane relatou que nem o DRH/RS, nem a FEPAM, nem a 
sociedade da Bacia tiveram a oportunidade, do ponto de vista da formalidade prevista no Plano de 
Trabalho, de consultar e analisar os produtos elaborados até o momento. No entanto, a retomada do 
processo deverá lidar com a defasagem de dados, como aqueles coletados do IBGE (Senso 2007). E, 
apesar da base existente, ainda faltam componentes técnicos para que se tenha o arcabouço mínimo de 
informações que fomentarão as discussões. Arno ressaltou que dados que tenham sido produzidos por 
Prefeituras e outros setores neste período em que o processo ficou paralisado, poderão ser discutidos e 
agregados. Se não for possível fazer tudo nesta etapa a ser contratada agora, poderá ser no processo de 
revisão. Manoel Marcos, representante da Prefeitura de Canoas, disse que a fase é de consolidação, mas 
que não é possível agregar novas informações a todo tempo, sob o risco de não termos o Plano concluído 
em 2013. Viviane relembra que o COMITESINOS nunca abriu mão de concluir o trabalho, desde que fosse 
com a participação dos setores. De qualquer forma, o Plano serve para reconhecer a situação e 
estabelecer acordos para progressivas melhorias, o que não inviabiliza a execução de obras que, 
reconhecidamente, ajudarão no abatimento de carga, por exemplo. Importante esclarecer que a Portaria 
da FEPAM que restringe ou limita licenciamentos de empreendimentos na bacia não está condicionada à 
elaboração do Plano Sinos, mas ao enquadramento legal das águas. A exceção se dá para a sub-bacia do 
Arroio Portão, que está condicionada a existência do Plano 4) Aprovação das atas  de 12/04/12 (2ª 
reunião ordinária), 14/06/12 (3ª reunião ordinária), 28/06/12 (1ª reunião extraordinária com oficina realizada 
pela Agencia RHG), e de 09/08/12 (2ª reunião extraordinária,de eleição de Diretoria):Sem manifestações 
dos presentes, o Presidente colocou em regime de votação, com aprovação unânime. 5) Apresentação de 
Deliberação sobre Contabilidade 2011 : Emilio Wild do SEMAE, Luis Fernando Franco da SINPASUL, 
membros da Comissão Fiscal, relataram o trabalhado desenvolvido. Josélia Fraga, representante da 
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Prefeitura de Santo Antônio da Patrulha, procedeu com a leitura da proposta de Deliberação que foi 
aprovada sob número CBHSINOS025/2012, reconhecendo a as contas, o balancete e o livro caixa de 
2011do COMITESINOS como corretos.Viviane lembrou que passam por esta conta bancária apenas 
pequenos recursos recebidos a título de doação/apoio. Em 2011, foram recebidos somente recursos 
provenientes do convênio estabelecido com o SEMAE. Arno agradece ao trabalho da Comissão Fiscal. 6) 
Eleição da Comissão Fiscal 2012-2013 : Voluntariaram-se a compor a Comissão Fiscal para o período 
2012-2013, os membros Ione Gutierres (SINPROCAN), Emilio Wild (SEMAE), Luis Fernando Franco 
(SINPASUL), além de Uwe Schulz (UNISINOS), na condição de colaborador. A nominata foi aprovada pela 
plenária. 8) Retomada dos trabalhos do GT Multidisciplinar pa ra reedição de acordo entre categorias 
para situações de escassez de água – período 2012-2 012: Arno relatou que o Conselho Estadual de 
Recursos Hídricos – CRH/RS,analisou e aprovou acordo estabelecido no âmbito do Comitê Gravataí, 
iniciativa que foi positivamente avaliada pela antecedência que permite avaliação mais precisa. Diante do 
exemplo, a CPA do COMITESINOS sugere retomada dos trabalhos do Grupo Multidisciplinar, criado em 
2011, para avaliar a execução do acordo 2011/2012 e debater alternativas para 2012/2013. Relatou que as 
operadoras de saneamento manifestaram que possuem proposta, e que os produtores rurais também 
estão elaborando a sua. A pedido da Rede Ambiental do Rio dos Sinos – MP/RS, a Agencia Nacional das 
Águas – ANA enviou técnico que vistoriou os pontos de medição do nível do Rio dos Sinos nas captações 
da COMUSA, do SEMAE e da CORSAN. O COMITESINOS solicitou acesso ao relatório técnico da ANA, 
ainda não disponibilizado ao MP/RS. Ana Juliano, representante da CHARRUA, manifestou preocupação 
com implantação de habitações e suas conseqüências nos índices de consumo de água e devolução de 
efluentes. Relatou que encaminharam ao Instituto Chico Mendes o pedido de aprovação do projeto Área 
de Proteção Ambiental (APA) Arco dos Morros, abrangendo os municípios de São Leopoldo, Sapucaia do 
Sul, Esteio, Novo Hamburgo e Gravataí, mas a proposta foi devolvida para retirada das zonas de banhado, 
pois o Instituto compreende que as mesmas já estão urbanizadas. Viviane lembrou que ninguém é 
obrigado ao estabelecimento de acordos, mas que em uma situação de escassez sem este instrumento, 
cabe ao DRH/RS acionar o fechamento de bombas irregulares e o controle do consumo.O acordo permite 
que um setor não tenha tantas perdas e que o outro possa continuar atendendo à população. Rafael 
Altenhofen, representante da UPAN, sugeriu que o GT seja denominado “Emergencial”, pois a tendência é 
que ele seja extinto a partir da finalização do processo de elaboração do Plano de Bacia, que deverá 
apresentar dados de consumos setoriais embutidos nas outorgas das operadoras de saneamento, dados 
sobre a redução da capacidade de retenção de água, entre outras informações. Paulo Germano, 
representante da CORSAN, manifesta que desde 2005 é possível o estabelecimento de acordo no âmbito 
do COMITESINOS, para superação das situações de escassez de água. Entende que neste ano também 
será possível o estabelecimento de termos consensuais. 9) Relato da Prefeitura de São Leopoldo sobre 
ações em Meio Ambiente :Secretário Darci Zanini entregou aos presentes o Caderno do PLANGEA (Plano 
Municipal de gestão Ambiental de São Leopoldo) e o livro “A Natureza, o Tempo e as Marcas da Ação 
Humana”, de Marluza Harres e Fabiano Rückert. O primeiro revisa o Plano de 2002, mas agora com base 
nas sub-bacias, relacionando informações sobre pontos de nascentes e aprofundando informações sobre 
as unidades de Conservação. Uma das metas do PLANGEA é alcançar 30% do território municipal com 
cobertura vegetal, sendo que o índice atual é de 22% distribuídos em 31áreas fora da zona urbana. Arno 
destaca que havia uma expectativa de que fossem apresentados esclarecimentos sobre o abate de 
vegetação feito no leito do Rio dos Sinos, próximo à Ponte Henrique Roessler (SL), motivo de várias 
consultas da população ao COMITESINOS. Zanini explicou que todo o Sistema de Contenção de Cheias 
que abrange os territórios de Novo Hamburgo e de São Leopoldo são de responsabilidade do Ministério da 
Integração. As intervenções que estão sendo feitas têm término previsto para 30 de setembro próximo. 
Informa ainda que o Sistema tem capacidade para 2.400m³/s de água, e que na cheia de 2008 a vazão 
chegou à 2.300m³/s, portanto, a manutenção é extremamente necessária. 10) Ações do Projeto 
VerdeSinos : Viviane mostra imagens de mutirão realizado em parceria com o Instituto Nacional de 
Colonização e Reforça Agrária – INCRA e a empresa Stihl Ferramentas Motorizadas,no município de Nova 
Santa Rita, em 01 de setembro/2012. A Secretária afirma que, a partir da lógica de trazer ganhos 
ambientais para a Bacia, o VerdeSinos está assegurando os meios para realização das suas ações 
através de diversas parcerias. Diálogo com o Departamento de Florestas e Áreas Protegidas do Estado – 
DEFAP, também está avançando no sentido de ampliar o olhar das situações de reposição florestal, para 
além das mudas, incluindo tudo o que é necessário para o sucesso do plantio, inclusive o desejo social de 
manutenção das áreas reflorestadas. Josélia elogia o empreendedorismo e inovação do COMITESINOS, 
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que resulta em grande mobilização e sensibilização das comunidades. Fernando Soares, da Prefeitura 
Municipal de Três Coroas, relata que os empreendedores têm a obrigação legal de plantar e monitorar por 
quatro anos, mas que via de regra eles não dispõem de área e nem de recursos para isso e acabam 
doando as mudas para as prefeituras. O VerdeSinos está apontando caminhos positivos para mudar este 
cenário. 11) Assuntos Gerais – 11.1 Mortandade de peixes em Santo Antônio da Patrulha – 
Procedimentos : Débora Cristina da Silva, Secretária Administrativa do COMITESINOS, relatou que no dia 
22 de agosto/2012, o Geólogo Hélio Pedra (da Prefeitura de Santo Antonio da Patrulha) informou à 
Secretaria do Comtê, por telefone, o registro de peixes mortos no Rio dos Sinos, localidade do Monjolo. A 
informação teria chegado a ele através de um morador e ele estava se deslocando da Prefeitura para o 
local, com a intenção de verificar o tamanho do problema. Foram feitos contatos com os professores 
Fernando Spilki da Feevale e Uwe Schulz da UNISINOS, que colocaram suas respectivas equipes a 
disposição para coleta de amostras de água e de peixes para análise. Infelizmente, ocorreram problemas 
de comunicação com Hélio, por inoperância de telefones móveis na região do incidente, o que impediu a 
ação dos pesquisadores pela falta de informações sobre o local para onde as equipes deveriam ser 
deslocadas. Josélia informou que a equipe da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Santo Antônio da 
Patrulha é toda nova, e que o acidente ajudou-os a refletir sobre a necessidade de criar procedimentos, 
qualificar os técnicos e  instrumentalizar o órgão. Débora expôs que o tema foi debatido na reunião da 
CPA, que recomendou a elaboração de um protocolo de procedimentos a serem adotados em situações 
deste tipo. Após fechamento de uma proposta na CPA, esta será apresentada à plenária para aprovação e 
posterior divulgação aos municípios. Manoel Marcos sugeriu que, a partir da proposta aprovada, os 
municípios possam demandar ao Consórcio Pró-Sinos que viabilize a instrumentalização das prefeituras 
com equipamentos mínimos básicos. Viviane relata que a FEPAM informou que às vezes são registrados 
eventos deste tipo em várias regiões do Estado, caracterizando situação de origem ambiental. Um 
protocolo que estabeleça uma rede de contatos pode proporcionar a identificação de eventos de ordem 
natural com mais segurança, sem a ansiedade de identificar culpados. – 11.2 e 11.3: Divulgação dos 
Encontros Estadual e Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas : Arno informa que o Rio Grande 
do Sul está pleiteando que o ENCOB de 2013 seja realizado no Estado, buscando resgatar seu formato 
mais político do que científico-acadêmico. Em 2012, o Encontro será em Cuiabá, de 05 a 09 de novembro, 
conforme detalhes disponíveis no sítio eletrônico http://www.encob.org/portal/index.php. – 11.4 Convênio 
SEMA/METROPLAN – Agencia da Região Hidrográfica do Guaíba :Arno relatou que desde antes da 
eleição da Diretoria do COMITESINOS, realizada em 09 de agosto/2012, os Presidentes dos Comitês da 
Região Hidrográfica do Guaíba estavam formatando manifestação a ser encaminhada ao Secretário de 
Estado do Meio Ambiente, Hélio Corbellini, sobre a experiência da METROPLAN na execução do papel de 
Agencia, durante convênio estabelecido com a SEMA. Por sugestão do Arno e do Klein, recém 
empossados, os demais concordaram que o documento deveria ser assinado pelas pessoas dos 
Presidentes, já que o tema não estava sendo debatido com as respectivas plenárias. Além disso, o 
documento foi endereçado ao Governador do Estado, Tarso Genro, com cópia para SEMA e Secretaria de 
Obras Públicas, Irrigação e Desenvolvimento Urbano – SOP. Em síntese, o documento manifesta o 
descontentamento na execução do Convênio em que a METROPLAN deveria ter feito às vezes de 
Agencia e pede que o Governador tome para si a responsabilidade de capitanear a implementação de uma 
Agencia efetiva. Postura adotada pela nova Diretoria do COMITESINOS foi elogiada, mas membros 
registraram seu descontentamento com o procedimento adotado pelo coletivo de Presidentes, destacando 
que tais temas devem tramitar pelo colegiado. Arno agradeceu a participação de todos, encerrando a 
reunião. E, para constar, lavrei a presente ata que, depois de aprovada, será assinada pelo Presidente, 
pelo Vice-Presidente e por mim.  

São Leopoldo, 13 de setembro de 2012. 
 
 
    Adolfo Antonio Klein                     Arno Leandro Kayser                               Viviane Nabinger      
 Vice-Presidente                                Presidente                                        Secretária Executiva                    
 

 


