
 

COMITESINOS 

2.a Reunião Ordinária/09 

12 de março 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 1ª reunião ordinária de 2009 (em anexo); 
2 - Informes:  

a) Estágio atual do Plano Sinos; 
b) Relato sobre atendimento às demandas do COMITESINOS apresentadas na audiência pública do 

processo de licenciamento da BR448 (Rodovia do Parque); 
c) Acordo entre as categorias de usuários “Produção Rural” e “Abastecimento Público”, para as 

situações de disponibilidade de água reduzida; 
d) Situação do pedido de revisão da Portaria FEPAM 074/07; 

3 - Apresentação dos resultados parciais da pesquisa sobre a situação da vida aquática (peixes) no Rio 
dos Sinos – Patrícia Fernandes da Costa e Prof. Dr. Uwe Schulz; e 
4 - Capacitação dos membros do comitê sobre o Sistema de Gestão de Recursos Hídricos, com o Eng. 
Sidnei Agra.  
5 – Assuntos Gerais 

 

Entidades Presentes 

Grupo I – Usuários da Água - Abastecimento Público: CORSAN e SEMAE; Esgotamento Sanitário e Resíduos 
Sólidos: CORSAN, SEMAE, PM de Canoas e PM de Sapiranga; Drenagem Urbana: PM Três Coroas; Geração de 
Energia: CEEE; Mineração: Assoc. dos Extratores Minerais, Comerciantes e Garimpeiros dos Vales do Sinos e 
Paranhana; Lazer e Turismo: Instituto Martim Pescador; Produção Rural: STR de Novo Hamburgo, São Leopoldo e 
Sapucaia do Sul; STR de Santo Antônio da Patrulha, Assoc. Arrozeiros de Santo Antônio da Patrulha e Sindicato 
Rural de Santo Antônio da Patrulha; Indústria: AICSul, SINPASUL e SICs; Grupo II – Representantes da População - 
Legislativos Municipais e Estadual: CM de Santo Antônio da Patrulha e CM de São Leopoldo; Associações 
Comunitárias : Grupo Escoteiro Peregrino; Clubes de Serviço: Rotary Club Novo Hamburgo 25 de Julho, Rotary Club 
Novo Hamburgo, Lions C. Sapucaia do Sul e Rotary Club São Leopoldo Leste; Instituições de Ensino, Pesquisa e 
Extensão: EMATER, UNISINOS e FEEVALE; ONG’s Ambientalistas: Movimento Roessler, UPAN e Centro de 
Estudos Ambientais – CEA Sapucaia; Associações Profissionai: Assoc. Arquitetos e Engenheiros Civis de Novo 
Hamburgo e Assoc. Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental; Organizações Sindicais: SINPROCAN; III Grupo: 
Representação do Governo do Estado: Sec. Agricultura, Pecuária e Agronegócio, Fundação Zoobotânica, Secretaria 
de Estado da Saúde e FEPAM; Demais Presentes: Consultores do Plano Sinos; Mov. Ambientalista das Hortênsias; 
SINDPROF/NH; OPA Araucária; PM Parobé; PM Nova Santa Rita; COMPAM/NH; PM de Estância Velha; PM 
Taquara; SMEE Esteio; CEA Sapiranga; BSM Sistemas Ambientais; Consórcio Pró-Sinos; SOS Rio dos Sinos; ACIS 
Portão; Hidrocivil; Agra Engenharia. 
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ATA N° 02/09 - Reunião ORDINÁRIA 
No dia 12 de março do ano de 2009, a plenária do COMITESINOS reuniu-se às 14horas, na Sala de 
Seminários I da Biblioteca UNISINOS, São Leopoldo/RS, para a realização da segunda 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 
participação dos membros e demais presentes. Após apresentação breve da pauta de trabalhos do 
dia, coloca em apreciação a ata da 1ª reunião ordinária/09, realizada em janeiro/09 e remetida 
previamente de forma eletrônica a todos os membros. A ata foi aprovada ata por unanimidade. 2 - 
Informes:  a) Plano Sinos:  Sra. Luciana Gomes, Vice- Presidente do Comitesinos e Coordenadora 
do Projeto de Elaboração do Plano de Bacia da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos – Plano Sinos 
pela UNISINOS, relata que a equipe do Fundo Nacional do Meio Ambiente - FNMA virá à São 
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Leopoldo no próximo dia 17 de março para tratarem da finalização da primeira etapa do projeto. 
Embora o trabalho de diagnóstico siga sendo feito, somente após a aprovação do relatório parcial 
pela equipe do FNMA é que será possível iniciar a etapa de mobilização social, em que os membros 
do Comitesinos exercerão papel fundamental. b) BR 448: Sr. Silvio Klein faz um breve relato sobre a 
participação do Comitê na audiência pública do processo de licenciamento da BR448 (Rodovia do 
Parque), em que foram apresentadas as recomendações consensuadas na plenária de janeiro/09. 
Explica que a Diretoria do Comitesinos tem acompanhado o processo e teve sinalização positiva da 
FEPAM quanto ao acolhimento das recomendações apresentadas. Além disso, o Departamento 
Nacional de Infra-estrutura e Trânsito – DNIT, responsável pelo empreendimento, acenou com a 
possibilidade de valor adicional de compensação ambiental, considerando que estes estarão 
assegurados para aplicação na própria bacia do Rio dos Sinos. c) Acordo entre as categorias de 
usuários “Produção Rural” e “Abastecimento Público” : Sr. Silvio Klein relata que as categorias 
citadas reuniram-se no último dia 22 de janeiro para discutir o tema. Embora seja consenso que a 
redação da Resolução nº 045/07 do Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CRH/RS necessite 
de alterações, conforme deliberado pela última Assembléia foi solicitado ao Departamento Estadual 
de Recursos Hídricos – DRH/RS um estudo sobre os efeitos do remanso do Lagoa Guaíba sobre o 
Rio dos Sinos, devendo a nova redação do acordo considerar estes resultados e também as 
informações disponibilizadas pela CEEE sobre a transposição da bacia do Caí para a bacia do Sinos 
através do Sistema Salto. Como o DRH/RS informou que o estudo está sendo contratado, a 
expectativa é de que os resultados possam estar disponíveis em poucos meses, mas as categorias 
já acordaram que, na falta dos resultados em prazo hábil, deverá ser elaborada uma redação 
temporária antes de outubro/09. d) Situação do pedido de revisão da Portaria FEPAM 074/07: Sr. 
Silvio Klein relata que, segundo informações da Diretoria Técnica da FEPAM, o pedido de revisão da 
portaria está sendo avaliado pela FEPAM para a Bacia do Rio dos Sinos e a nova proposta será 
apresentada em breve. 3 - Resultados parciais da pesquisa “Avaliação dos Estoques de Peixes 
no Rio dos Sinos”: o Prof. Dr. Uwe Schulz e a mestranda Patrícia Fernandes da Costa apresentam 
os resultados parciais da pesquisa que está utilizando a mesma metodologia já aplicada em 1998/99 
para avaliação dos estoques de peixes no Rio dos Sinos. A repetição dos procedimentos 
possibilitará a comparação da situação atual com a de dez anos atrás e a comparação da riqueza 
das espécies e a abundancia relativa dos trechos afetados com os trechos não afetados pela 
mortandade de peixes ocorrida em 2006. Os resultados obtidos até o momento demonstram que em 
todos os trechos investigados há abundância elevada de peixes, superior aos índices de 1998/99; e 
que o trecho afetado pela mortandade de 2006 apresenta maior número de peixes que os trechos 
não afetados. Algumas possibilidades para tal fenômeno foram levantadas pelos membros do 
Comitesinos durante a discussão dos resultados, tais como: que o evento de mortandade citado 
tenha deixado o ecossistema daquele trecho com maiores possibilidades de crescimento e 
reprodução dos peixes que foram chegando; que o evento tenha permitido a chegada de peixes do 
Lago Guaíba; e ainda, que as condições de baixa qualidade da água tenham confinado os 
indivíduos naquele espaço, justificando a grande ocorrência. 4 - Capacitação dos membros:  o Eng. 
Sidnei Gusmão Agra conduziu o primeiro módulo de capacitação dos representantes de entidades-
membro do Comitesinos, gestão 2008-2010. Foram tratados os seguintes itens: bacia hidrográfica, 
usos compartilhados dos recursos hídricos, conflitos de uso, Sistema Estadual de Gerenciamento de 
Recursos Hídricos, comitês de bacia, instrumentos de gestão e a bacia do Rio dos Sinos. 5 -  
Assuntos Gerais:  Sr. Leonardo Sthanke, representante do Instituto Martim Pescador no 
Comitesinos, divulgou o II Encontro Metropolitano de Educação Ambiental, a ser realizado nos dias 
23,24 e 25 de abril/09, na se antiga da Unisinos. 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, 12 de março de 2009. 
 
    
 
  Silvio Paulo Klein                        Luciana Paulo Gomes               Viviane Nabinger 
      Presidente                                  Vice-Presidente                  Secretária Executiva 
 

 


