COMITESINOS
a

8. Reunião Ordinária/2011
01 de dezembro de 2011
Local: Salão Nobre da Prefeitura Municipal de Esteio / RS
Horário: 14h – 16h30
Pontos de Pauta:
1) Abertura;
2) Aprovação da proposta de ata da plenária de novembro/2011;
3) Apresentação de ações locais do Município de Esteio;
4) Retrospectiva das ações de 2011;
5) Aprovação do Parecer da Comissão Fiscal, referente à Prestação de contas do exercício de 2010;
6) Entrega do Almanaque do Rio dos Sinos pelo Grupo Sinos; e
7) Assuntos Gerais.
Entidades Presentes
Grupo I – Usuários da Água - Abastecimento Público: COMUSA; Esgotamento Sanitário e Resíduos
Sólidos: Prefeitura Municipal de Canoas; Drenagem Urbana: Prefeitura Municipal de Santo Antônio da
Patrulha e Prefeitura Municipal de Três Coroas; Geração de Energia: CEEE; Mineração: Assoc. Gaúcha dos
Produtores de Areia e Saibro – AGABRITAS; Lazer e Turismo: Ausente; Produção Rural: STR Três Coroas
e Assoc. dos Arrozeiros de Santo Antônio da Patrulha; Indústria: Assoc. Ind. de Curtume do RS – AIC Sul;
Grupo II – Representantes da População - Legislativos Municipais e Estadual: Câmara de Vereadores de
Santo Antônio da Patrulha; Associações Comunitárias: Assoc. Proprietários de RPPNs do RS - CHARRUA;
Clubes de Serviços: Rotary Club de São Leopoldo Leste; Instituições de Ensino, Pesquisa e Extensão:
EMATER, UNISINOS, FEEVALE e UNILASSALE; ONGS Ambientalistas: Movimento Roessler para Defesa
Ambiental; Associações Profissionais: Assoc. de Arquitetos e Engenheiros Civis de Novo Hamburgo;
Organizações Sindicais: SINPROCAN e Sindicato dos biólogos do Rio Grande do Sul; Grupo III –
Representação do Governo do Estado: Secretaria da Agricultura, Pecuária e Agronegócio; Órgãos do
Sistema: DRH; Integrantes da CPA: METROPLAN; Demais Presentes: PM de Esteio, PM de Glorinha e
Grupo Sinos.
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ATA N° 08/11 - Reunião PLENÁRIA
No primeiro dia de dezembro do ano de dois mil e onze, a plenária do COMITESINOS reuniu-se às
14horas, no Salão Nobre da Prefeitura Municipal de Esteio /RS, para a realização da oitava reunião
plenária do corrente ano, coordenada pela diretoria do comitê. 1) Abertura: O Presidente do
COMITESINOS, Silvio Paulo Klein, fez a saudação inicial agradecendo pela receptividade do
município de Esteio. O Prefeito Municipal, Gilmar Rinaldi, deu as boas vindas aos membros do
COMITESINOS e pessoas da comunidade, destacando o importante momento vivido pela população
da Bacia hidrográfica do Sinos, especialmente pela implementação de obras de tratamento de esgoto
doméstico nas cidades da região. 3) Apresentação de ações locais do Município de Esteio: a) Em
nome da CORSAN, Abrão de Farias destacou a importante parceria estabelecida com a Prefeitura de
Esteio nas ações relacionadas às obras de saneamento. Especialmente pelo trabalho que está sendo
feito junto às comunidades atingidas diretamente, com remoção de residências, e também com toda
população que será beneficiada com a ampliação do tratamento do esgoto, desde que procedam com
a ligação da tubulação residencial na rede coletora. b) A Presidente da Associação para Projeto,
Pesquisa e Ação Ambiental e Social - ABRASINOS, Marilene Kostelnaki, juntamente com Ione
Gutierres, falaram sobre trabalho da entidade, parcerias e também do apoio ao Projeto VerdeSinos em
Canoas, Nova Santa Rita e Esteio. c) Tatiana Parenti, Bióloga da Secretaria Municipal de Meio
Ambiente de Esteio, apresentou o trabalho da Rede Integrada de Gestão Ambiental – RIGAME,
composta por representantes das secretarias municipais e dos bairros, objetivando promover a
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sustentabilidade ambiental local. Atualmente já há trabalhos sendo desenvolvidos em três bairros:
Primavera, Novo Esteio e Centro/Coração de Maria. 2) Aprovação da proposta de ata da 7ª reunião
plenária, realizada em 10 de novembro de 2011: A primeira minuta da ata da reunião plenária de 10
de novembro de 2011, foi remetida antecipadamente por meio eletrônico e aprovada por unanimidade
dos presentes. 4) Retrospectiva das ações de 2011: Silvio Klein relatou as realizações do ano. a)
Projeto VerdeSinos: com a meta de restaurar 330 hectares de mata ciliar, atualmente conta com a
adesão formal de 19 municípios, abrangendo 126 propriedades ou 127,57 hectares, das quais 79
propriedades ou 72,43 hectares com intervenção de restauração realizada, 27 parceiros com
adesão/apoio ao projeto, sendo que apenas o convênio firmado com a AES Sul já assegurou a
intervenção em 53 áreas; b) Programa Permanente de Educação Ambiental da Bacia Sinos – PPEA:
Realizados 8 encontros mensais dos coordenadores do Dourado, produzidos 13 pôsteres da atividade
“Conhecendo e Divulgando as Águas e Banhados dos Municípios”, realizadas atividades da
Celebração das Águas, e iniciada aproximação com o VerdeSinos; c) Representação do Comitê nas
diferentes instâncias: Comissão Executiva de Acompanhamento e Deliberação – CEAD, Câmara
Técnica de Gestão da Região Hidrográfica do Guaíba – CTG/RHG e Conselho Estadual de
Saneamento – CONESAN, por Silvio Paulo Klein; Câmara Técnica de Programação e Orçamento e
Acompanhamento – CTPA/CRH, por Viviane Nabinger; Câmara Técnica de Assuntos Institucionais e
Jurídicos – CTIJ/CRH, por Maria Lucia Coelho Silva; Comissão Municipal de Desenvolvimento Urbano
de Canoas e Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental, por Ione Gutierres; Conselho
Deliberativo do SEMAE, por Luciana Gomes; d) Deliberações do ano: CBHSINOS018/2011 – Do
preenchimento da representação em vacância Categoria Mineração, Grupo I – Usuários da Água, na
composição do colegiado do COMITESINOS / CBHSINOS019/2011 – Do preenchimento da
representação em vacância na Categoria Organizações Ambientalistas, Grupo II – Representantes da
População, na composição do colegiado do COMITESINOS – Gestão 2010-2012 / CBHSINOS
20/2011 – Do acesso aos recursos no Fundo de Investimentos em Recursos Hídricos do Rio Grande
do Sul – FRH/RS / CBHSINOS021/2011 – Constituição da Comissão Fiscal Exercício de 2010 até o
final da gestão atual, em 2012 / CBHSINOS022/2011 – Estabelece critérios para a operação dos
sistemas de bombeamento de água para irrigação na Bacia do Rio dos Sinos; além da Manifestação
do COMITESINOS a respeito do Decreto Estadual 48.490/2011; e) Reuniões Plenárias foram
realizadas oito ao total, seis em São Leopoldo, uma em Novo Hamburgo e a atual em Esteio; f) Plano
de Bacia da Bacia Sinos – Plano Sinos: Em fevereiro/11 foi contratada empresa para oferecer
ferramentas de apoio e logística ao processo de mobilização social; em julho/11 a plenária do
COMITESINOS definiu que, assegurado o apoio, consolidaria as etapas do Plano, exceto o Plano de
Ações, mas incluindo a adequação e formalização do Enquadramento Legal das Águas até
dezembro/11; em agosto/2011 ocorreu a publicização do encerramento do convênio com FNMA em
jul/11, tendo sido perdida a 2ª parcela – R$ 657.543,00 e do encerramento do convênio SEMA em
abr/10, sem aplicação dos recursos/execução das atividades previstas na 2ª parcela – R$ 238.741,00,
e frente a esta situação administrativa, não foram asseguradas as ferramentas de apoio e logística
para a consolidação das etapas do Plano. Diante deste cenário, o COMITESINOS consultou as suas
entidades membro sobre a possibilidade de apoio para continuidade do processo de elaboração do
Plano Sinos, sem respostas. Paralelamente, foi encaminhada proposição de parceria à Secretaria de
Estado do Meio Ambiente – SEMA, que está em análise. Além disso, foi constituído Grupo de Trabalho
para tratar especificamente das questões do Enquadramento Legal das Águas. Concluída a
retrospectiva, a palavra foi aberta para manifestações e alguns pontos retomados. O primeiro com
relação à repercussão do Decreto Estadual 48490/2011 (que institui o Comitê Gestor da Bacia Sinos),
junto aos Comitês de todo o Estado do Rio Grande do Sul, o que mobilizou discussões em defesa do
Sistema Estadual de Recursos Hídricos, especialmente com a valorização da figura do dito
“parlamento das águas”, ou seja, o comitê de bacia como fórum legítimo e participativo de gestão dos
recursos hídricos. O segundo ponto retomado foi o Acordo estabelecido conforme a Deliberação
CBHSINOS022/2011 – Estabelece critérios para a operação dos sistemas de bombeamento de água
para irrigação na Bacia do Rio dos Sinos. Embora a referida deliberação tenha sido remetida ao
Conselho de Recursos Hídricos do Estado – CRH/RS, para aprovação e publicação de resolução, isso
só ocorrerá em 06 de dezembro/11. Ainda assim, conforme destacou Viviane Nabinger, Secretária
Executiva do COMITESINOS, seus termos já estão vigentes e as captações de água para irrigação da
lavoura de arroz foram desligadas em 29 de novembro último, quando o nível do Rio dos Sinos atingiu
0,58cm acima do crivo da bomba de captação de água para abastecimento público em Novo
Hamburgo, conforme informação da COMUSA. Portanto, o compromisso é o mais importante aspecto
vitorioso do Comitê de Bacia. Segundo o representante da COMUSA na Categoria Abastecimento
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Público, Mozar Dietrich, a operadora está tendo sérios problemas para manter o abastecimento por
conta dos baixos níveis do Sinos, e teme por piores cenários frente à previsão de baixos índices
pluviométricos. O representante da CEEE na Categoria Geração de Energia, Eduardo Rosa Marimon,
informou que a empresa tem sido consultada sobre a possibilidade de aumento da transposição de
água da Bacia do Caí para o Rio Paranhana através do Sistema Salto. No entanto, o nível de água no
reservatório já é preocupante para a geração de energia elétrica com a transposição atual, o que
elimina qualquer possibilidade de aumento. O Presidente destaca que, caso fosse tecnicamente
possível, a discussão deste tema seria feita junto ao Comitê Caí, pois resultaria na diminuição de água
disponível na sua respectiva bacia. Após o debate, com a aprovação da plenária, foi instituído Grupo
de Trabalho Multidisciplinar, de caráter técnico e emergencial, para discussão de alternativas
imediatas de superação da crise. O primeiro encontro do GT já ficou agendado para dia 02 de
dezembro/11, às 9h. Uma plenária extraordinária poderá ser convocada ainda para 2011,
exclusivamente sobre este tema. 5) Aprovação do Parecer da Comissão Fiscal, referente à
Prestação de contas do exercício de 2010: Adolfo Klein, representante da AIC-Sul na Categoria
Indústria do COMITESINOS, apresentou o parecer da Comissão Fiscal, a respeito da análise da
Prestação de Contas – exercício 2010, recomendando a sua aprovação pela plenária. Os integrantes
da Comissão Fiscal analisaram os documentos elaborados, e rubricaram os comprovantes fiscais das
despesas efetuadas. Pela análise realizada julgaram corretos todos os procedimentos que
compreendem a Conduta Fiscal do COMITESINOS, e recomendaram que as contas, balancete, livro
caixa sejam deliberadas pela plenária como aprovadas. Por unanimidade dos presentes, através da
Deliberação CBHSINOS023/2011, foi aprovada a contabilidade exercício 2010. 6) Entrega do
Almanaque do Rio dos Sinos pelo Grupo Sinos: Miguel Schmitz procedeu com entrega do
Almanaque do Rio dos Sinos ao COMITESINOS, reconhecendo a entidade como gestora das águas
da região. 7) Assuntos Gerais: Divulgação da Reunião Regional sobre o Plano Estadual de Recursos
Hídricos (06 d e dezembro de 2011, no Auditório Central da UNISINOS), sob coordenação da SEMA.
Ana Juliano, representante da Assoc. Proprietários de RPPNs do RS – CHARRUA na categoria
Associações Comunitárias, entregou a publicação de sua autoria “RPPN – Um Novo Conceito de
Propriedade”. José Tronchoni, representante da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Agronegócio no
Grupo III - de Representantes do Governo, entregou o “Manual de Boas Práticas Agrícolas”, voltado à
lavoura de arroz irrigado no Rio Grande do Sul, editado pelo Instituto Riograndense o Arroz – IRGA.
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 VicePresidente e por mim.
São Leopoldo, 01 de dezembro de 2011.

Silvio Paulo Klein
Presidente

Luciana Paulo Gomes
Vice-Presidente

Viviane Nabinger
Secretária Executiva

