COMITESINOS
a

11 Reunião Ordinária/2014
11 de dezembro de 2014
Local: Auditório 5C005, Centro de Ciências Econômicas da UNISINOS, São Leopoldo / RS
Horário: 14h30 – 16h30
Pauta:
1) Abertura;
2) Projeto VerdeSinos – atuação dos Centros Ambientais parceiros;
3) Projeto Permanente de Educação Ambiental – resultados e perspectivas para 2015;
4) Desdobramentos sobre o processo de contratação de Estudos de Alternativas e Projetos para Minimização do
Efeito das Cheias na Bacia do Rio dos Sinos pela METROPLAN;
5) Desdobramentos sobre a Deliberação acerca do projeto de continuidade da BR448;
6) Assuntos Gerais.
>> Confraternização
Entidades Presentes
Grupo I – Usuários da Água - Abastecimento Público: SEMAE e COMUSA; Esgotamento Sanitário e Resíduos Sólidos:
COMUSA e Prefeitura de Esteio; Drenagem: Prefeitura de Santo Antônio da Patrulha e SEMAE; Geração de Energia:
ausente; Produção Rural: Assoc. Arrozeiros de Santo Antônio da Patrulha e Sindicato Rural de Santo Antônio da Patrulha;
Indústria: SINPASUL, AIC-Sul, COOPERJA, SINDUSCOM, ACI-NH/EV/CB e CICS-Portão; Mineração: ausente; Lazer e
Turismo: não preenchida; Grupo II – Representantes da População - Legislativos Municipais e Estadual: CM de Campo Bom
e CM de Canoas; Associações Comunitárias: ausente; Clubes de Serviço: Rotary Club São Leopoldo Leste; Instituições de
Ensino, Pesquisa e Extensão: UNISINOS, ABRASINOS e EMATER; ONG’s Ambientalistas: Movimento Roessler e UPAN;
Associações Profissionais: ABES/RS e ASAEC; Organizações Sindicais: SIMPO e SINPROCAN; III Grupo: Representação
do Governo do Estado: ausente; Representantes do Sistema: FEPAM; Demais Presentes: CM de Caraá, Prefeitura de
Campo Bom, Prefeitura de Estância Velha, Prefeitura de Sapiranga, Prefeitura de Esteio, COOPERJA, Prefeitura de Novo
Hamburgo,Prefeitura de Taquara, Prefeitura de São Leopoldo, Prefeitura de Sapucaia do Sul, Consórcio Pró-Sinos, Defesa
Civil de Portão, Defesa Civil de São Leopoldo, Engenheiros Sem Fronteiras, Projeto Sementinha, IPH/UFRGS, comunidade.
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ATA N° 13/14 - Reunião PLENÁRIA ORDINÁRIA
Aos onze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quatorze, a plenária do Comitesinos reuniuse às quatorze horas, no Auditório 5C005, Centro de Ciências Econômicas da Unisinos, município de
São Leopoldo/RS, para a realização da décima 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. Arno valorizou o ritmo de trabalho do Comitesinos em 2014, ano em que os
membros da plenária dedicaram-se bastante para a conclusão do Plano de Bacia. 2) Projeto
VerdeSinos – atuação dos Centros Ambientais parceiros: Viviane Nabinger, secretária executiva
do Comitê, retomou que foi adotada a estratégia de apresentar uma etapa do VerdeSinos a cada
plenária, valorizando o trabalho dos diferentes parceiros e proporcionando aos membros o
conhecimento das ações. A apresentação foi feita por Fabiana Haubert, Gilceane Marmit e Natália
Braun dos Centros de Educação Ambiental dos municípios de Sapiranga, Estância Velha e Campo
Bom, respectivamente. Justificando o trabalho coletivo dos centros ambientais, que antecede o
VerdeSinos,
elas
apresentaram
a
“Rede
CEAS
Parceiros na Qualidade de Vida”. A rede tem caráter informal, atende a aproximadamente 30.000
pessoas, abrange as regiões do Vale dos Sinos e Paranhana/Encosta da Serra, conta com a parceria
da EMATER/RS – Ascar. Das entidades da Rede, oito participam do Projeto VerdeSinos, a saber:
Projeto Carqueja (Riozinho), CEMEA Nestor Weiler (Campo Bom), Sementes da Vida (Araricá),
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CEAES Ernest Sarlet (Novo Hamburgo), Centro de Educação Ambiental Augusto Kampff (Igrejinha),
Centro Municipal de Estudos Ambientais de Sapiranga, Escola Ambiente (Taquara), Centro Municipal
de Educação Ambiental Estação Ecologia (Estância Velha). O grupo realiza encontros mensais
itinerantes; troca de conhecimentos e experiências; agenda coletiva; pauta específica; fortalecimento
dos pares. Fabiana, Gilceane e Natália apresentaram as ações específicas de cada centro ambiental
dentro do Projeto VerdeSinos, com atividades locais e regionais sincronizadas. Entre elas:
capacitações com comunidade escolar, agricultores, agentes de saúde; implementação, manutenção e
monitoramento de tecnologias ecológicas; intervenções de bioengenharia; exposições; eventos
públicos de divulgação. Além da exposição feita, as coordenadoras locais ainda valorizaram a parceria
com a EMATER e o importante impulso provocado pelo VerdeSinos, através do Comitesinos. Rafael
Altenhofen, representante da UPAN na categoria “ONGs Ambientalistas” do Comitê, perguntou acerca
das possibilidades de participação de pessoas da comunidade e registrou interesse em conhecer as
experiências. As coordenadoras informaram que os centros ambientais são públicos, que a Rede é
aberta e que estão à disposição para receber os interessados. Natália destacou que sozinhas as
entidades são ilhas, mas que unidos formam um importante e forte arquipélago. Paulo Paim,
representante da ABES/RS na categoria “Associações Profissionais” do Comitesinos, perguntou como
é feito o acompanhamento das ações. Elas explicaram que cada centro ambiental faz um relatório
individual com fotos, listas de presenças, notícias veiculadas na imprensa, tudo sistematizado em
relatório padrão. Elas agrupam todos os relatórios em único, que é remetido ao Comitesinos. Os
demais grupos (EMATER, pesquisadores) também fazem este exercício. Depois a Débora sistematiza
tudo no relatório que vai para a Petrobras. Arno manifestou-se valorizando o trabalho em rede e
enfatizando que o Comitesinos precisa destas bases locais. 3) Projeto Permanente de Educação
Ambiental – resultados e perspectivas para 2015: Viviane explicou que o Projeto Permanente de
Educação Ambiental (PPEA) do Comitesinos é o arcabouço técnico e institucional que conduz e define
os meios, os métodos e os conteúdos que asseguram a continuidade do conjunto de atividades que
sacramentam a ação, o agir do Comitê, na promoção da educação ambiental, na bacia hidrográfica do
Rio dos Sinos, através da parceria estabelecida entre a Petrobras/REFAP, a Unisinos, o Comitesinos
e Prefeituras. Fernando Soares, consultor do PPEA, homenageou o Prof. Paulo Saul, falecido em julho
de 2014, referenciando a ele a oportunidade da sua entrada ao mundo da educação ambiental. Dando
continuidade ao trabalho que vinha sendo desenvolvido pelo Paulo, Fernando apresentou que a
Oficina Temática o PPEA fora desenvolvida para capacitar novos gestores, incluindo: a identificação
do problema socioambiental, concepção e estruturação do projeto, redação do projeto, articulação de
parceiros para sua implementação, execução de diversas etapas do projeto, controle e registro do
andamento do projeto, elaboração e produção de peças de comunicação, gestão financeira do projeto,
avaliação e fechamento. Os desafios enfrentados pelos municípios que seguiram até o final da oficina,
que durou dois anos, foram: a implantação de uma central de compostagem de resíduos sólidos de
poda urbana (Sapiranga), eleição de árvore símbolo a partir do levantamento da cobertura vegetal
arbórea do município (Portão), implementação de um centro de educação ambiental (Santo Antônio da
Patrulha), aplicação de tecnologias sociais de mapeamento e resolução de problemas de saneamento
(Taquara), qualificação de professores da rede municipal (Igrejinha), recuperação de área degradada
(Sapucaia do Sul). Após solicitar uma salva de palmas às professoras responsáveis pelos projetos
locais citados, Fernando valorizou a importância da educação ambiental para influenciar nos
licenciamentos ambientais, para influenciar nas decisões de âmbito político e institucional, no
comportamento individual, na gestão ambiental, na opinião pública. O PPEA já estava contribuindo
para o Plano de Bacia mesmo antes deste ter sido lançado! Como recomendações, Fernando
apresentou os seguintes tópicos: a) não deixar os Centros Municipais de Educação Ambiental
desbotarem ou desaparecerem (aproveitá-los!); b) capacitar mais professores e gestores para a
elaboração, gestão e execução de projetos que darão acesso a fundos municipais, estaduais e
federais; c) incentivar e patrocinar a pesquisa em educação ambiental que vai evidenciar os resultados
(e.g. efeitos, produtos e impactos), assegurando mais seriedade, respeito, valorização à educação
ambiental; d) educação não é como obras de infraestrutura, podemos correr o risco de fazer de conta,
por isso precisamos de uma educação ambiental robusta.
Silvio enalteceu a iniciativa de
incentivar, através da informação, que as comunidades liguem suas residências ao sistema de coleta
de esgotos, mas destacou que isso é obrigação legal de todos. Gilceane destacou que o mapeamento
de iniciativas de Educação Ambiental, cruzado à execução dos Planos de Bacia e de Saneamento,
pode motivar iniciativas mais efetivas. Josélia Fraga, representante da Prefeitura de Santo Antônio da
Patrulha na categoria “Drenagem” do Comitesinos, parabenizou a entidade e relatou que é,
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pessoalmente, fruto das iniciativas do Comitê, onde teve a oportunidade de crescer como profissional
buscando qualificação. Emocionada, reforçou a falta que o Prof. Paulo Saul faz. Valorizou as
oportunidades que o Comitesinos dá aos municípios, relatando o crescimento da Coordenadora Local
do Projeto Dourado em Santo Antônio da Patrulha, Márcia Santos. A Oficina de Projetos do PPEA
provocou-os a criar um Centro Municipal de Educação Ambiental, que já está em funcionamento
desde os últimos meses. Aloisio Bamberg, representante da Câmara de Vereadores de Canoas na
categoria “Legislativos Municipais e Estadual” do Comitesinos, reforçou a importância da
obrigatoriedade da ligação na rede coletora de esgotos, mesmo que isso pareça antipático. Marco
Muller, da Defesa Civil do município de Portão, informou que no Parágrafo 7º do Artigo 29 da Lei
Federal Nº 12.608/ 2012, que institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil – PNPDEC exige a
inclusão dos princípios da proteção e defesa civil e a educação ambiental de forma integrada aos
conteúdos obrigatórios dos currículos do ensino fundamental e médio. Eles estão tentando implantar
isso em Portão, mas a burocracia é imensa. Arno afirmou que os educadores precisam se apoderar da
autoridade que tem, e que isso é conquista e não concessão. Segundo ele, a ecologia é a ciência que
dá nova luz à sociedade. Agradecendo ao trabalho extraordinário dos professores parceiros do PPEA
e do VerdeSinos, Arno passou ao próximo ponto da pauta. 4) Desdobramentos sobre o processo de
contratação de Estudos de Alternativas e Projetos para Minimização do Efeito das Cheias na
Bacia do Rio dos Sinos pela Metroplan: Arno reforçou que o escopo do TR Metroplan, em seus
aspectos de “produtos”, é compatível com o Programa de Proteção e Minimização dos Impactos
Negativos das Cheias, incluso no Plano de Ações do Plano de Bacia. O que fere a legislação é a
condução do processo, que é da alçada do comitê, inclusive com a definição das formas de
envolvimento das comunidades locais, deliberação sobre alternativas, e outros. O presidente relatou
que a Diretoria do Comitesinos procurou o Consórcio Pró-Sinos e a Defesa Civil para saber dos
respectivos posicionamentos acerca da condução da Metroplan, uma vez que este tema diz respeito à
gestão dos recursos hídricos da Bacia Sinos. Também foi feito contato com o Ministério das Cidades,
do qual foi obtido retorno do Gerente de Projetos da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental,
Sérgio Cotrin, que informou sobre a necessidade de harmonização das relações institucionais. O PróSinos propôs reunir as partes, com a presença de representação do Ministério das Cidades, para
harmonizar as relações institucionais e assegurar papéis de cada ente. A Deliberação
CBHSINOS051/2014 – Da revisão do Termo de Referencia da METROPLAN para contratação de
“Estudo de Alternativas e Projetos para Minimização do Efeito das Cheias na Bacia do Rio dos Sinos”
foi encaminhada ao Conselho de Recursos Hídricos do Estado - CRH/RS, a quem compete mediar
situações como estas. A Diretoria do Comitesinos também recebeu a Comissão de Acompanhamento
do Pró-Sinos, composta por vereadores dos municípios consorciados; recebeu também o prefeito de
Esteio, Gilmar Rinaldi; a convite da Secretaria de Segurança de São Leopoldo, participou de reunião
com o promotor de justiça Ricardo Schinestsck Rodrigues; além de ter se reunido com as promotoras
Annelise Monteiro Steigleder e Josiane Superti Brasil Camejo, designadas à Rede Ambiental do Rio
dos Sinos - MP/RS. 5) Desdobramentos sobre a Deliberação acerca do projeto de continuidade
da BR448: Arno relatou que o engenheiro Carlos Vieira, superintendente do Departamento Nacional
de Infraestrutura de Transportes – DNIT em São Leopoldo, fora contatado acerca da preocupação do
Comitesinos sobre a extensão da rodovia até o município de Portão. Será agendada oportunidade
para apresentação dos projetos e estudos à plenária. 6) Assuntos gerais: Por fim, o presidente
agradeceu a participação de todos durante o ano de 2014 e conduziu os presentes ao saguão lateral
ao auditório para confraternização, em que foram distribuídas peças promocionais do Projeto
VerdeSinos, patrocinado pela Petrobras, através do Programa Petrobras Socioambiental. No saguão,
havia exposição de banners com registros dos trabalhos de educação ambiental desenvolvidos nos
municípios parceiros do PPEA. E, para constar, lavrei a presente ata que, depois de aprovada, será
assinada pelo Presidente, pelo Vice-Presidente e por mim.
São Leopoldo, 12 de março de 2015.
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Vice-Presidente
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Presidente
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Secretária Executiva

