COMITESINOS
1a Reunião Ordinária/2015
12 de março de 2015
Local: Auditório E09 005 da UNISINOS, São Leopoldo / RS
Horário: 14h – 16h30
Pauta:
1) Abertura;
2) Aprovação de atas;
3) Apresentação do Mapeamento Ambiental das Áreas de Preservação Permanente e Fragmentos de Mata
Nativa existentes no Município de Canoas – Prefeitura Municipal de Canoas;
4) Deliberação acerca da composição da Comissão Eleitoral para o processo de renovação do Comitesinos para
a gestão 2015-2017;
5) Projeto VerdeSinos;
6) Assuntos Gerais.
Entidades Presentes
Grupo I – Usuários da Água - Abastecimento Público: COMUSA e CORSAN; Esgotamento Sanitário e Resíduos Sólidos:
COMUSA, Prefeitura de Canoas e Prefeitura de Portão; Drenagem: SEMAE; Geração de Energia: CEEE; Produção Rural:
STR de Santo Antônio da Patrulha e Sindicato Rural de Santo Antônio da Patrulha; Indústria: SINPASUL, AIC-Sul e
COOPERJA; Mineração: ausente; Lazer e Turismo: não preenchida; Grupo II – Representantes da População - Legislativos
Municipais e Estadual: CM de Novo Hamburgo, CM de Campo Bom, CM de Canoas e CM de Taquara; Associações
Comunitárias: União das Assoc. Comunitárias de Novo Hamburgo e União das Associações de Bairros e Vilas de Campo
Bom; Clubes de Serviço: ausente; Instituições de Ensino, Pesquisa e Extensão: UNISINOS e EMATER; ONG’s
Ambientalistas: Movimento Roessler; Associações Profissionais: ASAEC; Organizações Sindicais: SIMPO; III Grupo:
Representação do Governo do Estado: ausente; Representantes do Sistema: FEPAM; Demais Presentes: CM de Caraá,
IRGA, Defesa Civil de Portão, REFAP-Petrobras, Prefeitura de Três Coroas, Prefeitura de Novo Hamburgo, Movimento
Ambientalista da Região das Hortênsias, IPH/UFRGS,Rede Ambiental do Rio dos Sinos – MP/RS, Prefeitura de Taquara,
FUNDEPE, Prefeitura de Campo Bom, UPAN, comunidade.
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ATA N° 01/15 - Reunião PLENÁRIA ORDINÁRIA
Aos doze dias do mês de março do ano de dois mil e quinze, a plenária do Comitesinos reuniu-se às
quatorze horas, no Auditório E09 005 da Unisinos, município de São Leopoldo/RS, para a realização da
primeira reunião ordinária do corrente ano. 1) Abertura: O presidente do Comitesinos, Arno Leandro
Kayser, deu as boas vindas a todos e anunciou a pauta da tarde. Os presentes foram informados acerca
da mudança de sinalética da Unisinos, e os interessados puderam retirar o novo mapa do campus. 3)
Apresentação do Mapeamento Ambiental das Áreas de Preservação Permanente e Fragmentos de
Mata Nativa existentes no Município de Canoas: Viviane Nabinger, secretária executiva do
Comitesinos, anunciou o item de pauta explicando que iniciativas como a do município de Canoas
caminham na direção da execução do Plano de Bacia. Dentre as metas do Plano estão algumas
relacionadas diretamente com o mapeamento que será apresentado, a saber: proteção e minimização dos
impactos negativos das cheias; e gestão de áreas protegidas, embora relacionado com todas os
programas previstos no Plano de Bacia. O engenheiro agrônomo da Prefeitura de Canoas, Fernando
Ferrari, apresentou o mapeamento ambiental do município. O principal objetivo do mapeamento foi fazer o
diagnóstico de áreas com expressiva significação ecológica, amparadas por legislação ambiental,
existentes em Canoas. O estudo iniciou em junho de 2012 e se estendeu à janeiro de 2015, foi realizado
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em escala 1:2000, envolvendo três etapas principais e sequenciais: A primeira etapa consistiu na analise
e interpretação de fotos aéreas e imagens de satélite, associadas com as topográficas, com intuito de
demarcar as áreas com possibilidade de constituírem interesse de preservação; na segunda etapa, foram
realizados trabalhos de campo nas áreas previamente demarcadas a partir das fotos aéreas e imagens de
satélite, buscando a confirmação dos dados sugeridos pela análise interpretativa de imagens; e a terceira
etapa foi de geração do Mapa Ambiental do Município de Canoas, com as áreas que tiveram sua
importância ambiental confirma em campo. Para apresentação dos resultados, foi produzido um mapa
único que sintetize as áreas de relevância ambiental no município onde estão gravadas: a) As áreas
protegidas por lei com abrangência no território do Município, sendo o Parque Estadual Delta do Jacuí e
APA Delta do Jacuí; b) Nascentes; c) Açudes, Lagos, Reservatórios; d) Banhados; e) Arroio Araçá, Arroio
Brigadeira, Arroio Guajuviras, Arroio das Garças, Arroio Passo do Nazário e Arroio Sapucaia e os cursos
d’água naturais; f) Rio Gravataí, Rio dos Sinos e Rio Jacuí; e g) Áreas com fragmentos de vegetação
nativa protegidas pela Lei nº 11.428/2006. Fernando explicou que o levantamento é apresentado em
escala macro do município de Canoas, sendo que poderão ocorrer particularidades ao nível de lotes
menores, desta forma, este não é um estudo exaustivo e nem excludente. O mesmo não dispensa os
estudos ambientais necessários para o licenciamento ambiental dos empreendimentos. A partir do
momento em que houver supressão de vegetação devidamente autorizada por processo de licenciamento
ambiental nas áreas florestais gravadas como de 50% e 30% de preservação, o fragmento florestal
resultante será gravado como de 100% de preservação, de forma a garantir a sua preservação integral.
Carlos André Bulhões, pesquisador-colaborador do Projeto VerdeSinos, manifestou apoio à iniciativa da
prefeitura de Canoas. Arno manifestou a intenção de que o Comitesinos valorize o mapeamento feito por
Canoas e propõe a complementação do levantamento pela inclusão das áreas de banhado e de
recorrência de inundações. Aloisio Bamberg, representante da Câmara de Vereadores de Canoas na
categoria “Legislativos Municipais e Estadual” do Comitesinos, agradeceu ao Comitesinos pela
oportunidade de apresentação do mapeamento. Informou que fez contato com o prefeito de Canoas, Jairo
Jorge, buscando sua participação na plenária, mas que esta já estava com a agenda comprometida.
Marco Muller, da Defesa Civil do município de Portão, parabenizou a equipe responsável pelo
levantamento e informou que o município de Portão está reformulando seu Plano Diretor. Relatou que, na
prática, os processos de licenciamento em tramitação na prefeitura passam pela Defesa Civil, pois esta
tem condições de avaliar se as áreas desejadas são de risco ou não. Por outro lado, salientou que a
pressão imobiliária é grande. Informou ainda que estão em diálogo com o Departamento Nacional de
Infraestrutura e Transportes – DNIT, para que a continuidade da BR448 seja por elevada. Sandro dos
Santos, representante da União das Associações de Bairros e Vilas de Campo Bom na categoria
“Associações Comunitárias” do Comitesinos, defendeu que a marca principal do desenvolvimento da
região é a desigualdade e perguntou como ficam as áreas já povoadas e com ocorrência de inundações.
Deu o exemplo do Bairro Barrinha, em Campo Bom, loteado pela própria prefeitura. Fernando explicou
que eles se debruçaram nas áreas ainda preservadas, pois, pelo certo, boa parte do município seria Área
de Preservação Permanente – APP. Silvio Klein, da Associação dos Arquitetos e Engenheiros Civis de
Novo Hamburgo, valorizou a sistematização das leis apresentada por Carlos André, pois muitas delas não
estão sendo observadas. Destacou que o momento atual é diferente, pois agora temos o Plano de Bacia a
cumprir. È necessário instrumentalizar os técnicos que avaliam os processos de licenciamento. Guido
Mário Prass Filho, representante da Câmara de Vereadores de Taquara na categoria “Legislativos
Municipais e Estadual” do Comitesinos, parabenizou Canoas pelo trabalho e disse que vai defender que o
Consórcio Intermunicipal Pró-Sinos incentive os municípios a ações como esta. Viviane destacou que no
Projeto VerdeSinos está previsto mapeamento dos banhados e aprimoramento da comunicação com os
municípios. 2) Aprovação de atas: Arno colocou em regime de avaliação as minutas das atas das
plenárias de 11/09/2014, 09/10/2014, 13/11/2014 e 11/12/2014, remetidas anteriormente por meio
eletrônico. Orides Oliveira, representante da Prefeitura de Esteio na categoria “Esgotamento Sanitário e
Resíduos Sólidos” do Comitesinos, pediu que seja registrada sua presença na plenária de novembro.
Tendo sido esta a unida correção manifestada, a plenária aprovou todas as atas. 4) Deliberação acerca
da composição da Comissão Eleitoral para o processo de renovação do Comitesinos para a gestão
2015-2017: Viviane apresentou a proposta de Deliberação CBHSINOS054/2013 – Da constituição da
Comissão Eleitoral do Processo de Renovação da Composição do COMITESINOS – Gestão 2015 – 2017.
Foram sugeridos os nomes de Luis Fernando Gomes Franco – representante do SINPASUL; Emílio Wild
– representante do SEMAE; e Viviane Nabinger – secretária executiva do Comitesinos. Houve ainda a
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oportunidade para que outros membros da plenária se disponibilizassem a participar da Comissão
Eleitoral, sem adesões. A proposta de deliberação foi aprovada e será encaminhada ao Conselho
Estadual de Recursos Hídricos – CRH/RS. 5) Projeto VerdeSinos – Unidades de referencia, nascentes
e encostas – EMATER-ASCAR/RS: Viviane convidou Nelson Baldasso e Mateus Melo da EMATERASCAR/RS para apresentarem o andamento do trabalho do VerdeSinos nas unidades de referencia, que
inclui a proteção de nascentes de água e encostas de morro. Baldasso reforçou a presença, na plenária,
de outros colatas da EMATER e dos Centros Ambientais que são parceiros da execução destas ações. A
explanação foi dividida em dois momentos. O primeiro feito por Baldasso, compreendeu um diagnóstico
da bacia do Sinos, debruçado especialmente sobre dados de crescimento populacional, urbanização e
elementos para leitura da paisagem. O segundo momento foi feito por Mateus, destacou o trabalho nas 29
unidades de referencia do Projeto VerdeSinos, distribuídas em onze municípios, com apoio de dez
Centros Ambientais. Para o desenvolvimento do trabalho são consideradas as funções econômica, social
e ambiental das propriedades parceiras. Guido relatou que ingressou com projeto de implantação de
cisternas para o meio rural, e outro de limites de impermeabilização do solo. Luis Ferret, representante da
CEEE na categoria “Geração de Energia” do Comitesinos, valorizou o trabalho apresentado e afirmou que
a permanência do homem no campo depende de inovações como estas. Baldasso concordou dizendo
que o filho do produtor rural que está acompanhando estas melhorias tende a ficar no campo. Para
encerrar a pauta, foi exibido vídeo produzido pelo VerdeSinos, cobrindo atividade de pesquisa em áreas
de banhado. Viviane afirmou que o Projeto VerdeSinos, patrocinado pela Petrobras, através do Programa
Petrobras Socioambiental, oportuniza conhecer melhor os setores representados na plenária. Por fim, o
presidente agradeceu a participação de todos. E, para constar, lavrei a presente ata que, depois de
aprovada, será assinada pelo Presidente, pelo Vice-Presidente, pela Secretária Executiva e por mim.
São Leopoldo, 09 de abril de 2015.
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