COMITESINOS
a

1. Reunião Extraordinária/2011
22 de dezembro de 2011
Local: Auditório Maurício Berni, Ciências Jurídicas, UNISINOS, São Leopoldo / RS
Horário: 14h – 16h30
Pontos de Pauta:
1) Abertura;
2) Análise do pedido de revisão do acordo que estabelece critérios para a operação dos sistemas de
bombeamento de água para irrigação na Bacia do Rio dos Sinos - Deliberação CBHSINOS022/2011,
publicada pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos pela Resolução CRH/RS Nº 093/2011;
3) Possíveis ações multisetoriais para contribuir na redução do consumo de água;
4) Assuntos Gerais..
Entidades Presentes
Grupo I – Usuários da Água - Abastecimento Público: COMUSA, CORSAN e SEMAE; Esgotamento Sanitário
e Resíduos Sólidos: COMUSA, SEMAE, Prefeitura Municipal de Sapiranga e Prefeitura Municipal de Canoas;
Drenagem Urbana: Prefeitura Municipal de Três Coroas; Geração de Energia: CEEE; Mineração: Assoc. dos
Extratores Minerais dos Vales do Sinos e Paranhana e Assoc. Gaúcha dos Produtores de Areia e Saibro –
AGABRITAS; Lazer e Turismo: Ausente; Produção Rural: STR de Novo Hamburgo, São Leopoldo e Sapucaia
do Sul, STR de Três Coroas, Assoc. dos Arrozeiros de Santo Antônio da Patrulha e Sindicato Rural de Santo
Antônio da Patrulha; Indústria: AIC-Sul e SINPASUL; Grupo II – Representantes da População - Legislativos
Municipais e Estadual: Câmara de Vereadores de Santo Antônio da Patrulha e Câmara de Vereadores de São
Leopoldo; Associações Comunitárias: Assoc. Comunitária do Distrito de Entrepelado, Assoc. Proprietários de
RPPNs do RS – CHARRUA e Grupo Escoteiro Peregrino; Clubes de Serviços: ausente; 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: ausente; Grupo III – Representação do Governo do Estado:
Secretaria da Agricultura, Pecuária e Agronegócio; Órgãos do Sistema: DRH; Integrantes da CPA:
METROPLAN, UNISINOS; Demais Presentes: GERDAU, INIAMC, PM Santo Antônio da Patrulha, PM de
Esteio, PM de Glorinha, Câmara de Vereadores de Caraá, Comitê Caí e membros da comunidade.
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ATA N° 09/11 - Reunião PLENÁRIA
No dia vinte e dois de dezembro do ano de dois mil e onze, a plenária do COMITESINOS reuniu-se às
14horas, no Auditório Maurício Berni, Centro de Ciências Jurídicas da UNISINOS, São Leopoldo / RS,
para a realização da primeira reunião plenária extraordinária 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, autoridades do Estado e pessoas da comunidade. E atendendo à
solicitação de representantes de entidades membro, exibiu o vídeo produzido pela organização nãogovernamental WWF Brasil, a respeito do acordo estabelecido entre as Categorias “Abastecimento
Público” e “Produção Rural”, durante a crise de escassez de água ocorrida no verão de 2004/2005, no
âmbito do COMITESINOS. O Presidente ressalta que o resultado da reunião, qualquer que seja,
representará o cumprimento do papel do Comitê de Bacia, como parlamento das águas. Com a
aprovação dos presentes, foi feito um recesso de quinze minutos para tratativas entre os representantes
das categorias já citadas. 2) Análise do pedido de revisão do acordo que estabelece critérios para a
operação dos sistemas de bombeamento de água para irrigação na Bacia do Rio dos Sinos Deliberação CBHSINOS022/2011, publicada pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos pela
Resolução CRH/RS Nº 093/2011; e 3) Possíveis ações multisetoriais para contribuir na redução do
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consumo de água: No retorno de todos à plenária, Silvio agradeceu pela colaboração geral e iniciou
pela análise do pedido de revisão do acordo vigente, conforme demandado pelas operadoras de
saneamento, com aprovação unânime dos presentes. José Tronchoni, representante da “Secretaria de
Estado da Agricultura, Pecuária e Agronegócio” no COMITESINOS, expôs a proposta discutida entre as
categorias diretamente afetadas, durante o breve recesso. A nova proposta de acordo apresentada
definiu o seguinte: a) início do regime intermitente (suspensão da captação por 48h e ativamento por
48h) de bombeamento de água para lavoura irrigada de arroz, sempre que o nível do Rio dos Sinos
(acima do crivo das bombas de captação de água) atingir valor igual ou inferior a 60cm em São Leopoldo
(SEMAE), 72cm em Novo Hamburgo (COMUSA) e 80cm em Campo Bom (CORSAN); b) paralisação
total do bombeamento de água para lavoura irrigada de arroz, sempre que o nível do Rio dos Sinos
atingir valor igual ou inferior a 50cm em São Leopoldo (SEMAE), 60m em Novo Hamburgo (COMUSA) e
70cm em Campo Bom (CORSAN); c) informação dos níveis pelas operadoras ao COMITESINOS,
diariamente, até às 9h da manhã; d) a partir da determinação do DRH, início do regime intermitente ou
paralisação total na captação para irrigação, a partir das 14h do mesmo dia. A proposta foi levada a
regime de votação e aprovada por unanimidade dos presentes. Assim, passou a vigorar, a partir desta
reunião, a Deliberação CBHSINOS024/2011, que estabelece critérios para a operação dos sistemas de
bombeamento de água para irrigação na Bacia do Rio dos Sinos, e revoga os termos da Deliberação
CBHSINOS022/2011, de 10 de novembro/ 2011. Algumas proposições e observações foram
expostas: a) realização de seminário em março de 2012, para avaliação do funcionamento do acordo
durante o verão; b) viabilização de estudos e implementação de projetos/obras de armazenamento de
água; c) necessidade de georeferenciamento das réguas que medem os níveis do Sinos, de acordo com
nível do mar; d) agendamento de reunião do GT Multidisciplinar para dia 04 de janeiro, às 9h; e)
atualização diária dos níveis do Rio dos Sinos no sítio eletrônico do COMITESINOS
(www.comitesinos.com.br); f) necessidade de maior comprometimento de todos os setores usuários com
o uso racional da água; g) implementação de sistema de outorga que identifique os quantitativos
destinados ao abastecimento humano, à indústria, à serviços e outros; h) urgência da retomada do
processo de elaboração do Plano Sinos. Nanci Giugno, Diretora do Departamento de Recursos Hídricos
do Estado – DRH/RS, parabenizou à plenária pela maturidade no processo de estabelecimento de um
acordo, o que legitima o papel fundamental do Comitê de Bacia como fórum oficial de tomada de
decisões. Em nome do Governo do Estado, a Diretora manifestou que o momento é de busca de
soluções para não comprometer nenhum dos usos da água na região. Embora o acordo esteja valendo,
a partir desta data, Nanci vai encaminhar a Deliberação CBHSINOS024/2011, já em formato de
Resolução do Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CRH/RS, para publicação no Diário Oficial (ad
referendum do CRH/RS). Rubem Martins, morador do município de Campo Bom, entregou proposta de
projeto de reservamento de água em açudes. Marco Mendonça, Chefe de Gabinete de Secretaria de
Estado do Meio Ambiente – SEMA, relatou que Governo organizou quatro grupos temáticos: 1)
Prognóstico Climático, 2) Desastres Ambientais, 3) Abastecimento Urbano e 4) Agricultura. A intenção é
traçar metas de projetos a serem implementados, visando à superação de situações emergenciais
recorrentes no Estado. 4) Assuntos Gerais: Silvio Klein destacou que o COMITESINOS está
encerrando o ano de 2011 sem Convênio com o Estado para sua manutenção básica (sendo que o
convênio anterior findou em dezembro de 2010), e que ainda estamos sem Convênio e sem recursos
para a retomada do processo de elaboração do Plano Sinos. 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, 22 de dezembro de 2011.
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