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ATA N° 03/00

Aos 08 dias do mês de junho do ano 2000, O COMITESINOS reuniu-se às 14:00hs,na
sala do Pós I do Centro de Ciências da Saúde  - UNISINOS, São Leopoldo para atender
a  pauta  estabelecida  e  comunicada  previamente,  conforme  segue:  1)  discussão  e
aprovação  da  Ata  nº02/2000;  2)  relatos:  2.1)  enquadramento,  2.2)  homepage,  2.3)
monitoramento, 2.4) educação ambiental; 3) notícias do Sistema Estadual de Recursos
Hídricos,  3.1) Fórum Gaúcho de Comitês,3.2) Encontro de Fortaleza; 4) notícias do
Sistema Nacional  de  Recursos  Hídricos;  5)assuntos  gerais.  Ao abrir  os  trabalhos,  o
Presidente informou que a ata da reunião anterior não havia sido enviada previamente e
que a mesma estava, naquela oportunidade, à disposição dos presentes e que até o final
do dia seria decidido se a aprovação se daria ainda na reunião em curso ou no próximo
encontro. Em seguida, Paim propôs que os representantes das categorias que compõem o
Comitê apresentassem o andamento dos trabalhos referente à definição dos usos futuros
das águas do rio dos Sinos, como meio de ter-se um panorama geral. O representante da
Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Vale dos Sinos, que compõe a categoria
“técnico-científica”, eng. Jorge Alberto Albrecht Filho fez uso da palavra dizendo que,
até então, haviam sido reunidas entidades de sete ou oito municípios, por conta da sua
mobilização. Disse ainda que serão necessários mais eventos para orientar os técnicos
para o preenchimento do questionário, bem como para  a maior mobilização da classe.
Jorge também informou que a classe de professores, que também compõe a categoria
“técnico-científica”,  estava  bem  organizada,  com  reunião  agendada  para  o  dia  20,
buscando a adesão dos  trechos médio e alto do Sinos.  Disse ainda que a ABES e ABAS
estão  se correspondendo com os seus associados, visando a mobilização da categoria. O
representante da categoria “indústria”, Sr.Raul Klein fez considerações sobre a última
reunião realizada no dia 25, dizendo que apesar do público expressivo presente havia
sido observada a ausência  dos  representantes do alto Sinos.  Também, apresentou a
estratégia de ampliar  mobilização do setor, que consta da realização de eventos nos três
trechos  do rio dos Sinos, conduzidos com dois enfoques: a distribuição do material de
informação  e,  em  seguida,   do  preenchimento  do  questionário.  Gilfredo  Hercler
complementou a manifestação dizendo que a categoria “indústria” já conta com bom
número de multiplicadores para a mobilização e que era grande a expectativa de uma
participação efetiva do setor. Dando seguimento ao trabalho, Arno Kayser, representante
do Movimento Roessler no Comitê, destacou o evento do dia 20 de maio, realizado pelo
Movimento Roessler juntamente com a Upan, onde participaram quatro entidades  e
foram  discutidas  as  estratégias  de  mobilização  que  compreendem  duas  etapas  –  a
primeira, que trata do envio da revista de informação, e a segunda, da aplicação do
questionário. Arno, fez referência à população   da   parte   superior   do   Sinos,   que
até então  não   foi   representada. Ainda sobre esse assunto, sugeriu um novo evento e
propôs  a  descentralização das  reuniões  do  Comitê,  num sistema de  rodízio  entre os
municípios da bacia. Na oportunidade, o presidente observou que cada categoria está
trilhando  caminhos diferentes para alcançar o mesmo objetivo. Dito  isto enfatizou a
importância das categorias manterem os esforços para mobilizar a parte superior do Rio
dos  Sinos.  Na  seqüência,  o  Sr. Leomir  Antônio  Pereira,  representante  da  categoria
“agricultura” informou que na reunião realizada no dia 24,   com a participação de
representantes de três sindicatos, era aguardada a presença de membros da equipe de
coordenação para a prestação de esclarecimentos sobre o processo , mas que isto não se
efetivara.    Agora,  a  nova oportunidade se  daria no dia 4 de julho,  quando seriam
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reunidos dois Sindicatos. O eng. Jorge manifestou preocupação quanto ao fato de os
jornais  não  atingirem  as  demais  cidades  da  bacia  ao  que  lhe  foi  esclarecido  pelo
jornalista Adroaldo Diesel que as notas eram enviadas para todos os jornais, no entanto
ele,  pessoalmente,  não tinha possibilidade de verificar  se  as  mesmas eram editadas.
Ainda, registrou que o jornal NH atinge todos os municípios da região, inclusive os da
parte mais alta do Rio. Ernani Freitas, representante da  categoria ‘’drenagem urbana –
esgotamento  doméstico,  ao  relatar  sobre  o  andamento  da  mobilização  dos  setores,
informou que, por conta dos interesses comuns e  por trabalharem com o mesmo público
alvo da categoria “abastecimento público”, havia sido acertada uma ação conjunta e
que, por conta deste arranjo, as entidades envolvidas e mobilizadas estavam realizando
o cadastro. Dando seguimento à reunião, a vereadora Lúcia fez referência à importância
e a dificuldade de mobilizar os representantes dos legislativos. Considerou apropriado
fornecer as revistas de esclarecimento aos vereadores, como forma de envolvê-los no
processo. Também, propôs a realização das assembléias de votação em três municípios –
Estância  Velha,  Igrejinha  e  São Leopoldo.  A seguir, João  Antônio,  representante  da
categoria  “turismo,  lazer  e  pesca”   falou  sobre  a  dificuldade  de  mobilizar  setores
diferenciados dentro de uma mesma categoria, pois os interesses não eram comuns e as
formas  de  organização,  quando  havia,  não  traziam  qualquer  semelhança.   Paim
observou a tendência de se fazer junções que não alcançam êxito e, no caso particular, a
categoria ficava, de fato, prejudicada. No prosseguimento das apresentações a categoria
”IES” informou que  as  instituições  de ensino  tinham eleito  três  públicos,  dentro do
universo  que  eles  atuam  (direções,  alunos  e  funcionários),  para  a  aplicação  dos
questionários, precedida de explanação sobre o processo e da distribuição da revista
informativa. A categoria “navegação e mineração” informou que as ações desenvolvidas
não eram no sentido de mobilizar entidades mas voltadas à ação de conscientização por
conta  das  normas  ambientais  existentes.  A  categoria  ”representação  comunitária”,
formada pela União dos Escoteiros  do Brasil,  representada por José Abedias  Nunes
registrou a grande procura pelo material de informação e manifestou a falta de contato
com os representantes da parte superior do Rio dos Sinos. José  ainda esclareceu que a
entidade  está  aguardando  informações  solicitadas  à  Fracab,  sobre  o  cadastro  das
associações de bairro. A representante do Lion’s Clube Sapucaia do Sul – Guainuba, da
categoria ”representação comunitária”,   Sra. Maria Jocy Presser, informou que também
está  fazendo  contato  com  os  clubes  de  serviço  de  Sapucaia  do  Sul,  no  sentido  de
mobilizar  tais  entidades.  Após  a  manifestação  dos  representantes  das  categorias
presentes, Paim chamou a atenção sobre o papel das Secretarias de Estado nos Comitês,
especialmente a das Obras Públicas e Saneamento e a SEMA, que, além de exercerem a
coordenação do Sistema Estadual de Recursos Hídricos, são responsáveis pela execução
das políticas  do Estado.  Neste  sentido,  os  representantes  das  respectivas  Secretarias
deverão encontrar uma forma de compatibilizar as ações e os interesses que são do
Comitê com as ações e interesses do Estado. No processo de definição dos usos futuros
das águas do Sinos, não foi, até o momento, pensada a forma de fazer esta mediação.
Se, neste caso, é fundamental definir rapidamente como corrigir o processo, no caso do
plano  de  bacia,  a  participação  será  capital.  Após  a  manifestação  do  Presidente,  o
representante da Fiergs/Petrobrás, eng. Marco Aurélio Bobsin informou que a FIERGS
instituiu um grupo temático em apoio aos Comitês, que realizou o cadastro de todos os
sindicatos, associações e indústria do Estado. Este trabalho poderá auxiliar na busca da
entidade das representações do setor indústria, nos Comitês. Ainda sobre o processo de
enquadramento,   Gilfredo   destacou  a  importância  de  identificar  membros  da
comunidade  que  indiretamente  pertenciam  praticamente  todas  as  categorias,  como
exemplo,  o  comércio.  Sugeriu  que  a  coordenação  do  processo  avaliasse  bem  este
aspecto.  Para encerrar as discussões sobre o enquadramento,  Paim informou que as
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assembléias de apresentação de propostas para os usos futuros das águas do Sinos – o
evento  de  votação  –  serão  realziadas  todas  no  mês  de  setembro  e  que,  para  a
organização  e  divulgação  destes  eventos,  cada  categoria  deverá  definir  e  indicar  à
Secretaria Executiva, as datas e locais dos encontros. A sugestão de que cada categoria
realize  um  evento  em  cada  trecho  do  rio,  ou  seja,  três  assembléias,  é  a  maneira
encontrada  para  envolver  o  mais  amplo  universo  das  representações.   Concluído  o
assunto enquadramento, a representante da FEPAM, Maria Lúcia Coelho informou que o
monitoramento das águas do Sinos estavam sendo realizados por aquela Fundação e que
as  informações  detalhadas  seriam  levadas  ao  GT  do  Monitoramento.  Também  foi
informado que estão sendo fornecidos à empresa contratada para a elaboração a página
do COMITESINOS na internet, os textos da básicos contendo as informações que serão
divulgadas.   Sobre  o  terceiro  assunto  da  pauta  –  notícias  do  Sistema  Estadual  de
Recursos  Hídricos,  Paim  informou  que  está  sendo  elaborado  o  programa  de
investimentos do fundo de recursos hídricos e que, após um período muito prolongado,
havia uma indicação de aplicação de recursos no processo de consolidação do Sistema.
A expectativa do Fórum Gaúcho de  Comitês é a de que o Estado priorize as ações que
possam  dar  suporte  às  atividades  dos  Comitês  e  permitam  que  o  Sistema  avance.
Quanto ao evento de Fortaleza, o Presidente comunicou que a delegação dos gaúchos
que irá à Fortaleza passará  por um processode preparação, semelhante ao que ocorreu
no ano passado  e  que  estava  sendo esperada  uma forte  representação dos  Comitês
gaúchos.  Ao anunciar o último tema da pauta, sobre o Sistema  Nacional de Recursos
Hídricos, Paim informou que o projeto da ANA já havia passado, com aprovação, por
três  comissões  do  Senado  e  que  as  notícias  mais  recentes  demonstravam  que
possivelmente o projeto seria aprovado na íntegra, através de acordos das lideranças
dos partidos políticos.  A hora era a de aguardar a finalização das discussões a votação
final,  pelo  Senado.  Feitos  os  anúncios  e  dadas  as  informações  de  ordem geral,  no
encerramento da reunião, foi sugerida e aceita a proposta de convocação de reunião
extraordinária,  para tratar da  eleição do vice-presidente, cuja data,  local  e horário
serão comunicados pela Secretaria Executiva.  Tendo sido tratados todos os assuntos
previstos na pauta, a reunião foi encerrada. E, para constar, lavrei a presente ata que,
após aprovação, será assinada pelo Presidente e por mim.
São Leopoldo, 8 de junho de 2000.

        Viviane Nabinger                           Paulo Renato Paim
      Secretária Executiva                              Presidente
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