COMITESINOS
a

1. Reunião Ordinária/2013
14 de março de 2013
Local: Mini Auditório da Biblioteca UNISINOS, São Leopoldo/RS.
Horário: 14h – 16h
Pauta:
1) Abertura;
2) Assuntos gerais:
- Projeto Permanente de Educação Ambiental da Bacia Sinos – PPEA;
- Projeto Sinos D’água – Sustentabilidade dos Serviços Ambientais da Bacia Sinos;
- Relações institucionais do COMITESINOS;
- Regularização de vazão;
- Encontros Estadual e Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas;
3) Andamento dos procedimentos de contratação das atividades a serem desenvolvidas para o apoio técnico
ao processo de Consolidação da Base Técnica e Mobilização Social na bacia hidrográfica do Rio dos Sinos
com vistas à finalização do Plano Sinos;
4) Processo eleitoral gestão 2013/2015 do COMITESINOS;
5) Aprovação das atas de 13 de setembro, 25 de outubro e 13 de dezembro de 2012;
6) Apresentação, por representante do DRH/RS, dos critérios adotados para equiparação das leituras
tomadas pela CPRM e aquelas de responsabilidade das Operadoras de Saneamento (COMUSA, SEMAE e
CORSAN), com vistas à migração entre os sistemas de coleta de dados para atendimento ao Acordo para
superação do período de escassez de água – 2012/2013 (Deliberação CBHSINOS Nº 027/2012).

Entidades Presentes
Grupo I – Usuários da Água - Abastecimento Público: CORSAN; Esgotamento Sanitário e Resíduos Sólidos: CORSAN;
Drenagem Urbana: PM de Santo Antônio da Patrulha e PM de Três Coroas; Geração de Energia: CEEE; Mineração:
Assoc. Extratores Minerais Vale Sinos e Paranhana; Lazer e Turismo: Instituto Martim Pescador; Produção Rural: STR
de Santo Antônio da Patrulha e Sind. Rural de Santo Antônio da Patrulha; Indústria: AICSul e SINPASUL; Grupo II –
Representantes da População - Legislativos Municipais e Estadual: ausente; Associações Comunitárias: Assoc.
Comunitária de Entrepelado, Grupo Escoteiro Peregrino; Clubes de Serviço: Rotary Club São Leopoldo Leste;
Instituições de Ensino, Pesquisa e Extensão: EMATER, UNISINOS, FEEVALE e UNILASALLE; ONG’s Ambientalistas:
UPAN e Movimento Roessler; Associações Profissionais: Assoc. de Águas Subterrâneas; 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: Rede Regional do Rio dos Sinos – MP/RS, PM Esteio, PM
Portão, PM Caraá, PM Cachoeirinha, PM Novo Hamburgo, PM Canoas, PM Canela, PM Parobé, PM Estância Velha, PM
Taquara, Consórcio Pró-Sinos, Instituto São Leopoldo e CM Taquara.
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ATA N° 01/13 - Reunião PLENÁRIA ORDINÁRIA
Aos quatorze dias do mês de março do ano de dois mil e treze, a plenária do COMITESINOS reuniu-se
às 14horas, no Mini Auditório da Biblioteca UNISINOS, município de São Leopoldo/RS, para a realização
da primeira reunião ordinária do corrente ano, conduzida pela Diretoria do Comitê. 1) Abertura: O
Presidente, Arno Leandro Kayser abriu os trabalhos dando as boas vindas a todos e anunciando que em
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17 de março o COMITESINOS completará 25 anos de trabalho. Tendo antecedido a legislação de
recursos hídricos no Brasil e no Estado (Leis 9.433/97 e 10.350/97, respectivamente), o COMITESINOS
foi o primeiro comitê de rio de domínio estadual no Brasil, seguido pelo Comitê Gravataí. Sua trajetória foi
inovadora desde o princípio, quando conseguiu reunir representantes de interesses distintos para discutir
medidas de conciliação e compatibilização de usos. Em sua caminhada, pela ausência da Agencia de
Região Hidrográfica que terá o papel de subsidiar tecnicamente os comitês, buscou informações sobre a
dinâmica entre sociedade e recursos hídricos para auxiliar na gestão das águas. O Presidente citou os
projetos coordenados pelo COMITESINOS, alguns já finalizados e outros em andamento:
Enquadramento Legal das águas (2000-2002), Projeto Peixe Dourado (pesquisa e educação ambiental –
desde 2001), Projeto MONALISA (2004-2007), 1º Plano de Saneamento da Bacia Sinos (2005-2007),
Projeto Dourado Multiplicadores (2007-2009), ações de educação ambiental como os Encontros InfantoJuvenis, Projeto Piloto de Recomposição de Mata Ciliar (2007-2009), Projeto VerdeSinos de
Recomposição de mata Ciliar (desde 2009) e Projeto Permanente de Educação Ambiental da bacia Sinos
(desde 1989). Arno destacou que todos os presentes estão em cadeiras que já foram ocupadas por
muitas outras pessoas, e todos contribuíram e contribuem para esta trajetória. Marcado momento
comemorativo, o Presidente anunciou a ordem do dia. 2) Assuntos gerais: Viviane Nabinger, Secretária
Executiva do Comitê, noticiou que no último dia 04 de dezembro foi assinado contrato de patrocínio entre
a Petrobras (Unidade REFAP) e a UNISINOS, para execução do Projeto Permanente de Educação
Ambiental da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos – PPEA, coordenado pelo COMITESINOS e executado
com cooperação com as prefeituras. Até o momento, treze municípios fazem parte do PPEA, mas há a
previsão de entrada de três novos. A adesão das prefeituras é voluntária e o único fator limitante é a
capacidade financeira de o projeto oferecer os meios de execução das ações. As atividades previstas
são: curso temático sobre Unidades de Conservação, oficina temática sobre elaboração e execução de
projetos, IX Seminário Regional de Educação Ambiental, “Conhecendo e Divulgando as Águas e
Banhados do Meu Município”, elaboração do livro de 10 anos do Projeto Dourado, realização de
encontros mensais das coordenações locais do Dourado, realização de eventos locais e participação no
evento regional da Celebração das Águas. Além das qualificações, peças de comunicação serão
produzidas e utilizadas pelos municípios, que receberão o apoio equivalente a cinco mil reais para
execução de subprojetos específicos em suas localidades. A Secretária ainda informou que a Petrobras
prevê para o próximo mês de abril a divulgação dos resultados da Seleção Pública 2012 do Programa
Petrobras Ambiental, no qual foi coletivamente inscrito o Projeto Sinos D’Água– Sustentabilidade dos
Serviços Ambientais da Bacia Sinos. O Presidente abordou a influencia das eleições municipais para as
relações institucionais do COMITESINOS, destacando a participação de diversas prefeituras na reunião.
Reflexo das mudanças locais foi a eleição de nova Diretoria para o Consórcio de Saneamento Pró-Sinos.
Já neste ano, uma representação do COMITESINOS participou da primeira reunião do Consórcio e,
posteriormente, de reunião da Câmara Técnica de Saneamento, que está acompanhando a elaboração
do Plano Regional e dos Planos Municipais de Saneamento. Ambas as entidades já manifestaram-se
favoráveis ao trabalho sintonizado entre elas, considerando que os recursos são escassos e as
dificuldades são crescentes. Arno manifestou a expectativa de que os resultados desta aproximação
possam ser percebidos em breve. O Presidente e o Vice-Presidente, Adolfo Klein, falaram sobre as
notícias desencontradas que estão circulando na imprensa a respeito de barramentos a serem
construídos para regularização de vazão, sob pretexto de acumulo de água e contenção de cheias. Sem
informações oficiais a respeito do tema, a Diretoria do COMITESINOS demandou ao Departamento de
Recursos Hídricos do Estado – DRH/RS e à Rede Regional do Rio dos Sinos – MP/RS esclarecimentos
sobre o que realmente está previsto, considerando sempre que discussões a respeito da gestão das
águas da Bacia Sinos devem passar pelo órgão legalmente previsto para tal - o COMITESINOS.
Encerrando os assuntos gerais da pauta, Arno e Klein anunciaram as agendas dos Encontros Estaduais
e Nacional de Comitês de Bacia programados para este ano, pedindo o empenho dos representantes das
entidades membro em participar. O evento de âmbito estadual acontecerá em duas edições: treze e
quatorze de junho (possivelmente, na cidade de Santa Maria), e quatorze de outubro no mesmo local do
evento de âmbito nacional previsto para o mês de outubro, de quatorze a dezoito (provavelmente, na
FIERGS). A expectativa é de que o Governo do Estado aproveite a visibilidade do Encontro Nacional para
anunciar a criação da Agencia da Região Hidrográfica do Guaíba. 3) Andamento dos procedimentos
de contratação das atividades a serem desenvolvidas para o apoio técnico ao processo de
Consolidação da Base Técnica e Mobilização Social na bacia hidrográfica do Rio dos Sinos com
vistas à finalização do Plano Sinos: O Presidente relatou que edital foi publicado em sete de janeiro

2

063
064
065
066
067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089
090
091
092
093
094
095
096
097
098
099
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118

último, com abertura dos envelopes em vinte e um de fevereiro, havendo apenas uma empresa
candidata. Uma segunda empresa entrou com pedido de suspenção judicial do processo, que foi acolhido
em primeiro momento, mas derrubado nesta semana. Com a liberação dos procedimentos, Tiago Loch do
DRH/RS anunciou que a perspectiva é que em, aproximadamente, trinta dias seja possível o começo
efetivo dos trabalhos. Viviane reforçou que será muito importante a aproximação com o Pró-Sinos, visto
que os Planos de Saneamento em elaboração por aquela entidade deverão respeitar o que está definido
no Enquadramento Legal das Águas e as metas definidas pelo Plano de Bacia. 4) Processo eleitoral
gestão 2013/2015 do COMITESINOS: De acordo com informação do CRH/RS, o edital de renovação do
COMITESINOS para o período 2013/2015, que abre oficialmente o início processo, deverá ser publicado
nos próximos dias. Conforme explicou Viviane, a partir da publicação as entidades interessadas em
ocupar um dos assentos do Comitê terão 30 dias para inscrição. Os procedimentos serão discutidos e
divulgados pela Comissão Eleitoral. O Presidente apresentou a proposta de Deliberação
CBHSINOS031/2013, indicando o Sr. Luis Fernando Gomes Franco, representante do SINPASUL na
Categoria Indústria; a Sra. Ione Bruhn Gutierres, representante do SINPROCAN na Categoria
Organizações Sindicais; e o Sr. José Abedias Nunes, representante do Grupo Escoteiro Peregrino na
Categoria Associações Comunitárias para composição da Comissão Eleitoral. Aprovada por
unanimidade, deu-se por constituída a Comissão, a quem caberá a coordenação do processo eleitoral até
a eleição da Diretoria, com apoio da Secretaria Executiva do Comitê. 5) Aprovação das atas de 13 de
setembro, 25 de outubro e 13 de dezembro de 2012: Tendo sido remetidas com antecedência aos
representantes das entidades membro do COMITESINOS, Arno coloca sob votação a aprovação das
atas de setembro, outubro de dezembro do ano passado. Sem correções ou comentários, foram
plenamente aprovadas. Divulgação da Revista VerdeSinos: O Presidente apresentou a Revista
VerdeSinos, publicação que reúne a trajetória do Projeto desde seu início até dezembro passado, quando
encerrou a etapa patrocinada pela Petrobras através do Programa Petrobras Ambiental. Viviane destacou
que na revista estão citados aqueles parceiros de caráter mais formal do VerdeSinos, mas que toda
plenária sinta-se contemplada pela participação do COMITESINOS na coordenação e execução. Foi
exibido o vídeo promocional do Projeto que está sendo veiculado na TVCom. Arno observou que só
mesmo a multiplicidade do Comitê permite a execução de uma iniciativa desta abrangência social e
espacial. 6) Apresentação, por representante do DRH/RS, dos critérios adotados para equiparação
das leituras tomadas pela CPRM e aquelas de responsabilidade das Operadoras de Saneamento
(COMUSA, SEMAE e CORSAN), com vistas à migração entre os sistemas de coleta de dados para
atendimento ao Acordo para superação do período de escassez de água – 2012/2013 (Deliberação
CBHSINOS Nº 027/2012): Klein resgatou o histórico dos acordos para superação da escassez de água
estabelecidos no âmbito do COMITESINOS desde o verão 2005/2006. Exemplo de gestão participativa
das águas, o acordo foi sendo reeditado e executado com sucesso desde então, servindo de modelo para
outras bacias. Considerando a recomendação apresentada pela Rede Ambiental do Rio dos Sinos –
MP/RS, e o acolhimento de tal recomendação pelo COMITESINOS, este buscou no DRH/RS o apoio
técnico para equiparação das leituras tomadas pela CPRM (rede de monitoramento da Agencia Nacional
das Águas – ANA) e aquelas de responsabilidade das operadoras, que vinham sendo utilizadas até o
momento. Com apoio do MP/RS também foi possível que a ANA passasse a disponibilizar diariamente os
níveis registrados em suas réguas instaladas em Campo Bom e São Leopoldo. Andrise Lima, técnica do
DRH/RS, apresentou os estudos matemáticos realizados para calcular a equiparação, através da
utilização do método de correlações entre os registros das réguas da CORSAN com a régua da ANA em
Campo Bom e das réguas do SEMAE com a régua da ANA em São Leopoldo. Apesar de boa correlação
entre a régua da COMUSA e as réguas da ANA, este índice foi desconsiderado pela diferença do dado
medido pela Operadora (nível de água dentro do poço de captação de água para abastecimento público)
e pela Agencia (nível de água no Rio). Com o cálculo de equiparação, o acordo passou a vigorar
considerando: o início do regime de captação intermitente de água pelos produtores de arroz quando o
nível do Rio dos Sinos atingir 52cm na régua da ANA em São Leopoldo e/ou 76cm na régua da ANA em
Campo Bom; e a suspensão total de captação de água pelos produtores de arroz quando o nível do Rio
dos Sinos atingir 43cm em São Leopoldo e/ou 66cm em Campo Bom. Viviane destacou que a partir da
migração estão sendo considerados os níveis oficiais do Rio dos Sinos, tomados pelo órgão competente
do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, e não mais os níveis para fins de
operação dos sistemas de captação de água, que se destinam à função específica. Os presentes
manifestaram a preocupação com a inclusão de outros setores nas medidas para superação da escassez
de água, a necessidade de implantação de alternativas de armazenamento de água. Dra. Ximena
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Cardozo Ferreira, da Rede Ambiental do Rio dos Sinos – MP/RS, parabenizou o COMITESINOS pelo
debate rico, pelo exercício da democracia participativa, pela apropriação da migração entre réguas que
partiu da recomendação do MP/RS. Registrou ainda que a Rede, demandada pelo COMITESINOS,
solicitou ao Estado que apresente quais informações e intensões realmente existem sobre a implantação
de barramentos na região. E tão logo tenham respostas subsidiarão o Comitê para esclarecimento da
sociedade. Sem mais, 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, 14 de março de 2012.

Adolfo Antonio Klein
Vice-Presidente

Arno Leandro Kayser
Presidente

Viviane Nabinger
Secretária Executiva
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