
 

COMITESINOS 

1.a Reunião Ordinária/09 

08 de janeiro de 2009 

Local: Sala de Seminários da Biblioteca UNISINOS, São Leopoldo / RS 

Horário: 14h – 16h  

 

Pontos de Pauta: 

1. Abertura e aprovação da ata da reunião de dezembro (6ª Extra-ordinária/08);  

2. Apresentação do Projeto de Construção da Rodovia do Parque (BR-448) e respectivo EIA/RIMA; 

3. Participação do Comitesinos na audiência pública sobre o Projeto de Construção da Rodovia do Parque 
(BR-448), agendada para o dia 14 de janeiro/09, às 19h, no UNILASALLE – Canoas/RS; 

4. Deliberação sobre o rodízio das representações das categorias; 

5. Considerações sobre a revisão da Portaria 074/07 da FEPAM;  

6. Considerações sobre o Acordo Rio dos Sinos (Resolução 045/07); e 

7. Assuntos Gerais.  

 

Entidades Presentes 

Grupos e Categorias presentes: Grupo I – Usuários da Água – Abastecimento: COMUSA e SEMAE; 
Esgotamento Sanitário e Resíduos Sólidos: COMUSA, CORSAN e PM de Sapiranga; Drenagem Urbana: 
PM Três Coroas; Geração de Energia: CEEE; Mineração: ausente; Lazer e Turismo: Instituto Martim 
Pescador; Produção Rural: Assoc. Arrozeiros de Santo Antônio da Patrulha, STR Três Coroas e Sindicato 
Rural de Santo Antônio da Patrulha; Indústria: AICSul, SINPASUL, SINDIQUIM e SICs; Grupo II – 
Representantes da População – Legislativos Municipais: Assembléia Legislativa do Estado, CM de São 
Leopoldo e CM de Esteio; Associações Comunitárias: Grupo Escoteiro Peregrino; Assoc. Propriet. de 
RPPNs; e Assoc. Moradores do Quilombo; Clubes de Serviço: Rotary Club Novo Hamburgo 25 de Julho, 
Rotary Club Novo Hamburgo e Rotary Club São Leopoldo Leste; Instituições de Ensino, Pesquisa e 
Extensão: UNISINOS, FEEVALE e UNILASALLE; ONG’s Ambientalistas: Movimento Roessler, UPAN e 
Projeto Mira Serra; Associações Profissionais: Assoc. Arquitetos e Engenheiros Civis de Novo Hamburgo e 
Assoc. dos Engenheiros da CORSAN; Organizações Sindicais: SINPROCAN e SINDIBIO/RS; III Grupo: 
Representação do Governo do Estado: Sec. Agricultura, Pecuária e Agronegócio e FEPAM; CPA: 
METROPLAN; Demais Presentes: Consultores do Plano Sinos; SEMMAM / SL; SINDIÁGUA; Secretaria de 
Meio Ambiente e Planejamento Urbano de Novo Hamburgo; SINDPROF/NH; PM Sapiranga; PM Parobé; 
CEA Sapucaia; ACIS – Sapucaia; BSM Sistemas Ambientais; Abrasinos; COMPAM/NH; SINAENCO-RS; 
Comitê Gravataí, PM Esteio; DNIT;CICS Portão; PM Rolante; Hidrocivil; Agra Engenharia, PM Canoas e 
UNISINOS. 
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ATA N° 01/09 - Reunião ORDINÁRIA 
No dia 08 de janeiro do ano 2009, a plenária do COMITESINOS reuniu-se às 14horas, na Sala de 
Seminários I da Biblioteca UNISINOS, São Leopoldo/RS, para a realização da primeira reunião 
ordinária do corrente ano, coordenada pela diretoria do comitê. 1) Abertura e aprovação de ata:  Sr. 
Silvio Paulo Klein, Presidente do Comitesinos, procede com a abertura dos trabalhos agradecendo a 
presença dos membros e demais presentes. Após apresentação breve da pauta de trabalhos do dia, 
coloca em apreciação a ata da 6ª reunião extra-ordinária/08, realizada no último dezembro e 
remetida previamente de forma eletrônica a todos os membros. A ata foi aprovada ata por 
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unanimidade. 2) Rodovia do Parque:  A apresentação do Projeto de Construção BR-448 foi feita 
pela Sra. Terezinha Barth, Engenheira do Departamento Nacional de Infra-estrutura e Transito – 
DNIT; pelo Sr. Felipe Camargo, da empresa consultora ECOPLAN; e pelo Sr. Adejalmo Figueiredo 
Gazen, da empresa contratada Magna Engenharia. A apresentação dos destaques do Estudo de 
Impacto Ambiental – EIA e respectivo Relatório de Impacto Ambiental – RIMA, ficou sob a 
responsabilidade da empresa consultora Serviços Técnicos de Engenharia – STE, através do Sr. 
Alexandre Bugin. Após alguns questionamentos dos membros da plenária e demais presentes 
interessados pelo tema, o superintendente estadual do DNIT, Sr. Vladimir Roberto Casa, agradece 
pelo espaço e afirma que o objetivo foi justamente colher sugestões e preocupações para que, 
dentro do possível, ainda sejam contempladas pelo projeto. Sr. Silvio agradece a presença das 
equipes do DNIT e das empresas. 3) Participação do Comitesinos na audiência pública  sobre o 
Projeto de Construção da Rodovia do Parque (BR-448) : Com base nas apresentações feitas, a 
plenária do Comitesinos decidiu manifestar-se formalmente à FEPAM, com as seguintes propostas: 
a) que os recursos provenientes das medidas compensatórias do referido empreendimento sejam 
aplicados, exclusivamente, no território da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos; b) considerando o 
Projeto Piloto de Recomposição de Mata Ciliar da Bacia do Rio dos Sinos, resultante do esforço 
coletivo de diversas entidades, em andamento desde 2007, e com expectativa de continuidade 
reforçada pela aprovação do projeto intitulado VerdeSinos, recentemente aprovado pelo Programa 
Petrobrás Ambiental, que as medidas compensatórias de reflorestamento sejam acordadas com a 
iniciativa citada; c) que seja criada, a título de medida compensatória, uma Área de Proteção 
Ambiental – APA, que abranja a faixa de área compreendida entre a rodovia e o Rio dos Sinos, 
interligando as unidades de conservação do Delta do Jacuí e da Fundação Zoobotânica do Estado 
(localizada em Sapucaia do Sul), com o Parque Imperatriz Leopoldina e banhados (São Leopoldo), 
Reserva Biológica de Fito-Filo Ecossistema do Brejo (Novo Hamburgo), garantindo um corredor de 
fauna e área para proteção ambiental na região de maior impacto potencial; e d) que seja criado, a 
título de medida compensatória, um programa de apoio aos municípios diretamente afetados pelo 
traçado da rodovia, para atualização e adequação dos respectivos Planos Diretores com vistas ao 
uso e ocupação do solo na área de influência do projeto e previsão de suas implicações no restante 
dos territórios municipais, cumprindo a determinação legal do Estatuto das Cidades, Lei 
10.257/2001, em seu Art. 41, parágrafo primeiro do inciso V. A Diretoria do Comitesinos defenderá 
as proposições na audiência pública agendada para o dia 14 de janeiro/09, às 19h, no UNILASALLE 
– Canoas/RS. 4) Deliberação sobre o rodízio das representações d as categorias: com base na 
proposta de deliberação CBHSINOS008/2009, remetida antecipadamente através de correio 
eletrônico, Sra. Viviane Nabinger, Secretária Executiva do Comitesinos, reforçou as regras propostas 
para a execução do rodízio entre entidades na composição do colegiado do Comitesinos. A plenária 
aprovou por unanimidade. Com isto, passam a fazer parte do rol das entidades titulares e suplentes 
aquelas que acordaram este procedimento na 1ª e 2ª etapa do Processo de eleição das categorias 
e, já para a gestão atual (2008-2010). 5) Considerações sobre a revisão da Portaria 074/07  da 
FEPAM:  Sr. Silvio informa que Diretoria está finalizando documento que formaliza a proposição de 
que a Portaria seja revisada, buscando, minimamente, que os processos de licenciamento de 
empreendimentos na nossa bacia possam ser analisados pela FEPAM, conforme deliberado na 
reunião anterior. Lembra que este encaminhamento foi decidido pela Assembléia com base em 
inúmeras solicitações provenientes das mais diversas categorias. Lembra que este encaminhamento 
significa um pacto de que os representantes das entidades membro comprometam-se a mobilizar 
suas respectivas categorias no sentido de aprimorar seus processos visando contribuir com a 
melhoria contínua da situação atual do Rio dos Sinos e seus afluentes. Sem este comprometimento 
a diretoria não pode avançar. Os representantes por unanimidade, se comprometeram a buscar a 
melhoria da situação do Rio dos Sinos e seus afluentes. 6) Considerações sobre o Acordo Rio 
dos Sinos (Resolução 045/07):  Sr. Silvio considera alguns aspectos verificados pela comunidade 
da região, que podem estar relacionados à redução da disponibilidade hídrica no trecho inferior do 
Rio dos Sinos, apesar da abundância de água nos trechos médio e superior da Bacia Sinos e da 
ocorrência freqüente de chuvas. Entre eles, o baixo nível do Lago Guaíba que deixa à mostra 
bancos de areia e a conseqüente redução do efeito de remanso sobre as águas do Rio dos Sinos 
provocando seu rápido escoamento. Sr. José Galego Tronchoni, representante da Secretaria 
Estadual e Agricultura, Pecuária e Agronegócio no Comitesinos, reforça a parceria constante dos 
Arrozeiros, independentemente da vigência ou não de uma resolução. Após, relata que a Lagoa dos 
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Patos baixou seu nível com meses de antecedência e surpreendeu diversos orizicultores que estão 
sofrendo com a salinização da água pela influencia do oceano. Conseqüência disso, o Lago Guaíba 
teve seu nível rebaixado bruscamente. Frente ao exposto, o Comitesinos decide sugerir ao 
Departamento de Recursos Hídricos do Estado - DRH/RS que seja feito estudo técnico sobre a 
influencia do Lago Guaíba sobre o Rio dos Sinos, quanto ao seu nível nas diferentes épocas do ano, 
visando sempre à continuidade prioritária dos serviços de abastecimento público. Embora seja 
verificada a situação de escassez de água no “baixo Sinos”, a plenária define estratégia sobre a 
Resolução 045/07: a) agregar às leituras de nível do Rio dos Sinos atualmente registradas e 
informadas ao Comitesinos diariamente (CORSAN – Campo Bom, COMUSA – Novo Hamburgo e 
SEMAE – São Leopoldo), as leituras de nível da captação de água da CORSAN em Esteio, 
aumentando a extensão monitorada do Rio; b) tão logo possível, respeitando o período de transição 
de diretoria em duas das três operadoras de saneamento da Bacia, estas reunirão seus técnicos 
para discutir os termos expressados na citada Resolução, no que tange à diferença de nível do Rio 
dos Sinos entre os respectivos pontos de captação de água; e c) com base nestes dados, será feita 
reunião com as representações das categorias dos produtores da lavoura irrigada, permitindo o 
estabelecimento de novo acordo e/ou a revisão da Res.045/07. 7) Assuntos Gerais:  Sra. Viviane 
procede com a leitura da correspondência que informou a aprovação do Projeto VerdeSinos (de 
recuperação da mata ciliar da Bacia do Rio dos Sinos) pelo Programa Petrobrás Ambiental, na 
seleção pública 2008, com execução a partir de 2009 e duração de 24 meses. Tendo sido 
concluídos os pontos de pauta, o Presidente agradece 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-Presidenta e por mim.  

São Leopoldo, 08 de janeiro de 2009. 
 
    
  Silvio Paulo Klein                        Luciana Paulo Gomes               Viviane Nabinger 
      Presidente                                  Vice-Presidente                  Secretária Executiva 
 

 


