COMITESINOS
5.a Reunião Ordinária/09
10 de setembro de 2009
Local: Auditório da Pizzaria Esperanza, Três Coroas / RS.
Horário: 14h – 16h30
Pontos de Pauta:
1) Abertura;
2) Apreciação e aprovação da ata da 3ª reunião extraordinária de 2009, realizada em 13/08/2009;
3) Apresentação do Projeto de Desassoreamento do Rio Paranhana – Prefeitura de Três Coroas;
4) Estudos sobre barragens: avaliação sobre a continuidade dos trabalhos;
5) Andamento do Plano Sinos – Consórcio Pró-SInos;
6) Romaria das Águas 2009;
7) Andamento do Programa de Recomposição de Mata Ciliar;
8) Representação do COMITESINOS junto ao Conselho Mun. Desenvolv. Urbano de Canoas – CMDCU;
9)Assuntos Gerais.
Entidades Presentes
Grupo I – Usuários da Água - Abastecimento Público: CORSAN, COMUSA e SEMAE; Esgotamento Sanitário e
Resíduos Sólidos: ausente; Drenagem Urbana: PM de Três Coroas; Geração de Energia: ausente; Mineração: Assoc.
Extratores Minerais, Comerciantes e Garimpeiros dos Vales do Sinos e Paranhana; Lazer e Turismo: ausente;
Produção Rural: STR de Santo Antônio da Patrulha, Assoc. Arrozeiros de Santo Antônio da Patrulha, STR de
Igrejinha, STR de Três Coroas e Sind. Rural de Santo Antônio da Patrulha; Indústria: AICSul; Grupo II –
Representantes da População - Legislativos Municipais e Estadual: CM de Santo Antônio da Patrulha; Associações
Comunitárias: ausente; Clubes de Serviço: Rotary C. de São Leopoldo Leste; Instituições de Ensino, Pesquisa e
Extensão: UNISINOS; ONG’s Ambientalistas: Movimento Roessler e Projeto Mira Serra; Associações Profissionais:
Assoc. Arquitetos e Engenheiros Civis de Novo Hamburgo e Assoc. Brasileira de Eng. Sanitária e Ambiental –
ABES/RS; Organizações Sindicais: ausente; III Grupo: Representação do Governo do Estado: ausente;
Representantes do Sistema: FEPAM; CPA: METROPLAN; Demais Presentes: Sindiágua, Defesa Civil de São
Leopoldo, PM de Três Coroas, PM de Igrejinha, EMATER, Ministério da Aqüicultura e Pesca, Profill Engenharia, PM
de Novo Hamburgo, Escola Hermínia Marques, PM Taquara, Desafio Jovem, PM Santo Antônio da Patrulha.
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ATA N° 08/09 - Reunião ORDINÁRIA
No dia dez de setembro do ano de dois mil e nove, a plenária do COMITESINOS reuniu-se às
14horas, no Auditório da Pizzaria Esperanza, município de Três Coroas/RS, para a realização da
quinta reunião ordinária do corrente ano, coordenada pela diretoria do comitê. 1 – Abertura: Sra.
Viviane agradeceu a acolhida do município de Três Coroas e passou a palavra ao Prefeito Municipal,
Sr. Rogério Grade, que deu a todos as boas vindas e registrou sua admiração pelo importante
trabalho desenvolvido pelo Comitê. Na seqüência, o Presidente assumiu a coordenação da reunião
agradecendo a participação dos membros e demais presentes. Dada a falta de quórum dos
representantes das entidades membro, Sr. Silvio postergou a aprovação da ata e convidou o
Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, Sr. Claudiomiro Forti, para fazer a
apresentação sobre o Projeto de Desassoreamento do Rio Paranhana. 3 - Apresentação do
Projeto de Desassoreamento do Rio Paranhana: Sr. Claudiomiro Forti explicou que o projeto
existe desde o ano de 2003, estando licenciado pela FEPAM até 2011, para uma extensão de 9 km
de leito, com vinte pontos críticos. Os pontos chamados de críticos são aqueles em que o processo
de assoreamento provoca a formação de bancos de areia ou até ilhas no leito do Rio Paranhana. As
intervenções, de acordo com as fotografias apresentadas pelo Secretário, são feitas com maquinário
pesado devido ao grande volume de material assentado. Através do projeto, a Prefeitura pretende
diminuir o risco de enchentes, criar condições favoráveis à manutenção da biodiversidade de fauna e
flora, evitar erosão das margens, propiciar fluxo livre das águas e recuperar a sinuosidade natural do
rio. Sra. Viviane, registra que este tipo de iniciativa é fundamental para complementar as ações de
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recomposição de mata ciliar e para que estas tenham sucesso. Sr. Silvio propôs uma rodada de
apresentações, dada a presença de diversas pessoas que não compõem a atual plenária. 2 –
Aprovação da ata da 3ª reunião extraordinária de 2009: Verificado o quorum, a ata da reunião
realizada em treze de agosto de 2009 foi colocada em regime de votação e foi aprovada por
unanimidade. 4 - Estudos sobre barragens: avaliação sobre a continuidade dos trabalhos: Sr.
Silvio resgatou que o COMITESINOS tomou conhecimento dos estudos contratados pela Secretaria
Extraordinária de Irrigação e Usos Múltiplos da Água – SIUMA no final de 2008, através dos editais
públicos de contratação de estudos de viabilidade técnica e ambiental para instalação de obras de
acumulação de água, bem como editais de contratação de empresas para a elaboração dos projetos
básicos de acumulação, conforme registros da 6ª Reunião Extraordinária/08, de 11 de dezembro.
Lembrou ainda que tão logo quanto possível, pelo andamento dos estudos, ambos foram
apresentados na plenária, conforme atas das reuniões de julho e de agosto (4ª Ordinária/09 e 3ª
Extraordinária/09, respectivamente). Depois disso, em 24 de agosto do corrente ano, a SIUMA
determinou a paralisação dos estudos, faltando em torno de 20% para sua conclusão. Silvio
destacou ainda que as Câmaras Municipais de Vereadores de Rolante e de Taquara divulgaram
moções (nº 01/2009 e 18/2009, respectivamente) de repúdio à construção de barragem no Rio
Rolantinho, município de Rolante. A Comissão Permanente de Assessoramento à Diretoria do
COMITESINOS – CPA, reuniu-se em 03 de setembro/09 e, considerou os seguintes pontos: a) a
recorrência de estiagens no Estado do Rio Grande do Sul a partir do ano de 2004; b) a escassez de
água para o atendimento dos seus múltiplos usos na área da bacia hidrográfica do Rio dos Sinos; c)
os conflitos setoriais pela disputa das águas; d) o evento da mortandade de mais de 80 toneladas de
peixes no Rio dos Sinos, em outubro de 2006; e) a necessidade de reservar água da malha hídrica
distribuída na bacia do Rio dos Sinos; e f) o necessário conhecimento técnico sobre intervenções
estruturantes para a busca de alternativas de reservação de água e regularização da vazão do Rio
dos Sinos. Frente ao exposto, a CPA propôs, para que a plenária discuta, julgue e delibere, que seja
demandado à SIUMA a retomada e a conclusão dos estudos. Sr. Silvio abriu inscrições para
discussão. O Sr. Manoel Adam, representante da Câmara Municipal de Vereadores de Santo
Antônio da Patrulha no COMITESINOS, disse que sempre defendeu a necessidade de se reservar
água. Sr. Manoel defendeu sua proposta de construção de açudes, dizendo que o produtor rural é
um grande parceiro na preservação da mata ciliar e nas piores situações de crise esteve presente e
participativo. O vereador questionou os locais escolhidos para os estudos e projetos de barragens,
cogitando a possibilidade de que os pontos tenham sido os mais confortáveis para a empresa
consultora e não necessariamente os melhores para a reserva de água. Finalizou dizendo que não é
contra os estudos, mas, contra a construção de barragens. Sra. Ângela Machado, membro do
Sindicato Rural de Santo Antônio da Patrulha, manifestou-se a favor da continuidade dos estudos,
desde que outras alternativas de reserva de água também sejam investigadas. Sr. Adolfo Klein,
representante da AIC-Sul na categoria ‘Indústria’ do COMITESINOS, defendeu que para decidirmos
‘o rio que queremos’ precisamos saber o ‘rio que temos’, para que então o futuro seja decidido por
todos. Considerando que cerca de 80% dos estudos já foi pago com recursos públicos, defendeu
que sejam concluídos, sob pena de que futuramente o investimento tenha que ser refeito. Sr. João
Luis de Moreira da Silva, vereador do município de Santo Antônio da Patrulha, manifestou-se a favor
dos estudos para reservação de água e contrário à construção de barragens. Sr. Rogério Mongelos,
representante do Projeto Mira Serra na categoria ‘ONGs Ambientalistas’ do COMITESINOS, se
posicionou contra as barragens e pediu cautela com os estudos para não induzir a construção de
barragens. Destacou ainda que a região do Vale do Padilha foi considerada como de grande
importância para a manutenção da Mata Atlântica. Por fim, considerou que existe um posto
avançado da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, no município de São Francisco de Paula, e que
este posto deve ser consultado pelas empresas contratadas. Sra. Adriane Lobo, Chefe do Escritório
Estadual do Ministério da Pesca e Aqüicultura, registrou que pretendem participar mais dos comitês
de bacia e enfatizou sua preocupação com projetos de barramento, especialmente com relação aos
impactos sobre a produção de pescado. Segundo ela, os termos de referencia de contratação dos
estudos em questão deveriam incluir a consulta aos pescadores da região e solicita cópia dos
respectivos editais. Sra. Isabel Munari, da Escola Hermínia Marques (Taquara), registrou que
precisam compreender melhor o que está sendo pensado para a bacia, considerando os projetos
que já estão sendo desenvolvidos, como o de recomposição de mata ciliar, que tem tido ótimos
resultados. Sra. Luciana Paulo Gomes, Vice-Presidente do COMITESINOS, solicitou mais
objetividade na discussão sobre a deliberação proposta. Sra. Viviane, com base nos argumentos já
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apresentados pela plenária, defendeu que seja demandado ao Estado a continuidade do estudo de
“Análise Estratégica Ambiental referente a obras de infra-estrutura hídrica na Bacia do Rio dos
Sinos”, apenas, deixando o estudos de projetos básicos para discussão futura. Após a discussão, foi
deliberado por unanimidade a retomada e conclusão do estudo de “Análise Estratégica Ambiental
referente a obras de infra-estrutura hídrica na Bacia do Rio dos Sinos”, sendo acordado que a
versão final do texto da deliberação será remetida ao plenário por mensagem eletrônica.
Considerando o adiantado da hora, Sr. Silvio pediu à Sra. Viviane que apresentasse o ponto 8 da
pauta. 8 - Representação do COMITESINOS junto ao Conselho Municipal de Desenvolvimento
Urbano de Canoas – CMDCU: Sra. Viviane explicou que a CPA recomenda o aceite de
representação do Comitê no CMDCU em continuidade à composição existente, pelo caráter
estratégico (logística a ser implantada próxima ao rio; construção da Rodovia do Parque/diques;
revisão do Plano Diretor), e também por haver a disponibilidade e interesse de integrante do comitê,
a Sra. Ione Gutierres, representante do Sindicado de Professores de Canoas na categoria
‘Sindicatos Profissionais’. O plenário aprovou a indicação. Sr. Silvio acordou com o plenário que as
informações sobre a Romaria das Águas, sobre o andamento do Programa de Recomposição de
Mata Ciliar e sobre o 5º Encontro Estadual de Comitês de Bacia serão remetidas por mensagem
eletrônica. 9 – Assuntos Gerais: Por fim, Sr. Silvio destacou que a renovação do convênio de
manutenção do COMITESINOS (processo aberto em junho de 2009) ainda não foi assinada pelo
Estado. O Presidente agradeceu 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-Presidente e por mim.
Novo Hamburgo, 10 de setembro de 2009.

Silvio Paulo Klein
Presidente

Luciana Paulo Gomes
Vice-presidente

Viviane Nabinger
Secretária Executiva

