COMITESINOS
1.a Reunião Extraordinária/09
16 de abril de 2009
Local: Auditório da FACCAT, Taquara / RS
Horário: 14h – 16h30
Pontos de Pauta:
1 - Abertura;
2 - Aprovação da ata da 2ª reunião ordinária de 2009 (em anexo);
3 - Representações do COMITESINOS, aperfeiçoamento da deliberação CBHSINOS 006/2008;
4 - Panorama de participação dos membros do COMITESINOS nas plenárias;
5 - Compensação ambiental da obra de implantação da Rodovia do Parque (BR448);
6 - Programa Permanente de Educação Ambiental - projetos locais;
7 - Iniciativas em Saneamento Ambiental no município de Taquara; e
8 - Assuntos Gerais.
Entidades Presentes
Grupo I – Usuários da Água - Abastecimento Público: CORSAN e SEMAE; Esgotamento Sanitário e Resíduos
Sólidos: SEMAE, COMUSA e PM de Sapiranga; Drenagem Urbana: PM de Santo Antônio da Patrulha e PM de Três
Coroas; Geração de Energia: ausente; Mineração: Assoc. dos Extratores Minerais, Comerciantes e Garimpeiros dos
Vales do Sinos e Paranhana; Lazer e Turismo: Instituto Martim Pescador; Produção Rural: STR de Santo Antônio da
Patrulha, STR de Igrejinha e STR de Três Coroas; Indústria: AICSul e ACIS Sapucaia do Sul; Grupo II –
Representantes da População - Legislativos Municipais e Estadual: CM de Santo Antônio da Patrulha; Associações
Comunitárias : Assoc. Comunitária de Entrepelado; Clubes de Serviço: Rotary Club Novo Hamburgo 25 de Julho e
Rotary Club São Leopoldo Leste; Instituições de Ensino, Pesquisa e Extensão: EMATER, UNISINOS, FEEVALE e
UNILASALLE; ONG’s Ambientalistas: Movimento Roessler e Projeto Mira Serra; Associações Profissionais: Assoc.
Arquitetos e Engenheiros Civis de Novo Hamburgo, Assoc. Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental e Assoc.
dos Engenheiros da CORSAN; Organizações Sindicais: ausente; III Grupo: Representação do Governo do Estado:
Sec. Agricultura, Pecuária e Agronegócio; Representantes do Sistema: FEPAM; Demais Presentes: METROPLAN,
consultores do Plano Sinos; Sind. Rural de Santo Antônio da Patrulha, PM Taquara, PM Novo Hamburgo, Centro de
Educação Ambiental de Novo Hamburgo, SINDPROF/NH, PM Três Coroas, Jornal NH, Centro ambiental de
Sapiranga, PM Parobé.
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ATA N° 03/09 - Reunião EXTRAORDINÁRIA
No dia dezesseis de abril do ano de dois mil e nove, a plenária do COMITESINOS reuniu-se às
14horas, no Auditório da FACCAT, município de Taquara/RS, para a realização da primeira reunião
extraordinária do corrente ano, coordenada pela diretoria do comitê. 1 – Abertura: Sr. Silvio Paulo
Klein, Presidente do COMITESINOS, procede com a abertura dos trabalhos agradecendo a
participação dos membros e demais presentes, bem como à acolhida do município de Taquara, que
recebeu os membros do COMITESINOS para almoço nas dependências da Expocampo e à
FACCAT, que disponibilizou a infra-estrutura para a realização da reunião. Sr. Silvio registrou que a
Agência Nacional das Águas – ANA divulgou relatório sobre a conjuntura atual da gestão dos
recursos hídricos brasileiros, destacando dados sobre as más condições de qualidade das águas da
Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos. O Presidente destaca que os dados do relatório foram
fornecidos pela Fepam e referem-se ao período de até 2007, tendo pego a fase crítica do período da
mortandade dos peixes, que foi objeto de apresentação da FEPAM à nossa plenária. Comenta que a
visibilidade pública da Bacia Sinos e do tema ‘gestão de recursos hídricos’ é positiva para que as
autoridades governamentais possam olhar com mais atenção para as necessidades da nossa bacia.
2 - Aprovação da ata da 2ª reunião ordinária de 2009: Colocada em votação a ata da reunião
realizada em 12 de março de 2009, a mesma foi aprovada. 3 - Representações do COMITESINOS:
Sra. Viviane Nabinger, Secretária Executiva do Comitê, explica que o Comitê fazia parte do
Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social de São Leopoldo, representado pela Sra.
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Rosanne Heidrich, na época, representante da Secretaria Estadual da Saúde. O citado conselho
encontra-se em processo de renovação e consultou o COMITESINOS sobre sua nova indicação.
Levado ao âmbito da Comissão Permanente de Assessoramento – CPA o tema gerou a reavaliação
da Deliberação CBHSinos Nº 006/2008, que trata das representações do COMITESINOS nos
diferentes conselhos. Após algumas considerações, Sra. Viviane apresenta proposta de adendo à
respectiva deliberação: “Caberá à CPA, qualificar a pertinência das demandas de representação do
COMITESINOS nas instâncias municipais, tanto as de caráter público, privado quanto associativas,
analisando as situações formalizadas caso a caso, e recomendando à plenária, quando assim
entender, a sua aprovação”. A proposição foi aprovada pela plenária. 4 - Panorama de participação
dos membros do COMITESINOS nas plenárias: Sra. Viviane fala sobre os indicadores de
desenvolvimento institucional do COMITESINOS e apresenta gráficos que demonstram o nível de
participação dos representantes de entidades-membro nas reuniões plenárias. Foram consideradas
as sete reuniões realizadas a partir da posse da atual gestão, em junho de 2008. Neste período, os
representantes dos usuários das águas da bacia (Grupo I, detentores de 40% das vagas) tiveram um
índice de participação de 83,35%, os representantes da população (Grupo II, com 40% das vagas)
tiveram 70,29% de participação e os representantes do Governo (Grupo III, com 20% das vagas)
apresentaram um índice de apenas 26,18% de participação. O detalhamento por categoria pode ser
verificado na página eletrônica do Comitê (www.comitesinos.com.br), no item “Composição”. Alguns
membros sugerem reflexão sobre a baixa participação do Estado e o Sr. Arno Kaiser, representante
do Movimento Roessler para Defesa Ambiental no COMITESINOS, sugere uma reavaliação da
distribuição das vagas, podendo inclusive haver remanejamento dos assentos reservados ao
Governo. 5 - Compensação ambiental da obra de implantação da Rodovia do Parque (BR448):
Sra. Viviane apresenta proposta para canalizar recursos de medidas compensatórias relativas a
danos ambientais da construção da Rodovia do Parque BR 448/RS para recomposição de mata
ciliar (a) e para as unidades de conservação (b) do grupo de proteção integral da Bacia do Rio dos
Sinos. a) Mata ciliar: elaboração de um projeto alinhado com o projeto piloto, em andamento. b)
Unidades de Conservação – UCs: Identificação das UCs da bacia; instituição de um grupo de
trabalho composto por representantes das UCs e respectivos municípios; aproximação com a
Câmara Estadual de Compensação Ambiental; elaboração de projetos para as UCs; visibilidade ao
tema através da imprensa e busca de apoio das lideranças políticas da região. 6 - Programa
Permanente de Educação Ambiental - PPEA: Sra. Viviane relata que uma das atividades do
PPEA, patrocinado pela REFAP, realizou curso sobre elaboração de projetos em final de 2008. A
previsão da atividade era de atender 40 participantes, mas a grande demanda fez com que fossem
atendidas 50 pessoas provenientes dos municípios ou entidades da região da bacia. Após a
finalização da etapa programada, a equipe de coordenação da atividade convidou os interessados
para o desafio de buscar apoio para efetiva implantação dos projetos elaborados a título de exercício
durante o curso. Sr. Paulo Fernando de Almeida Saul, um dos coordenadores do curso, e a Srta.
Melissa Vilches, professora do município de Taquara, destacada pelo grupo para tal, apresentaram
um apanhado geral dos 17 projetos que estão no pleito. Srta. Melissa detalhou o seu próprio projeto,
que objetiva implantar o Centro de Educação Ambiental de Taquara – CEATA. 7 - Iniciativas em
Saneamento Ambiental no município de Taquara: Sr. Silvio apresenta o Sr. Cláudio Rocha, VicePresidente da Câmara Municipal de Vereadores de Taquara, destacado pelo sr. Prefeito Municipal
para apresentar a situação atual do saneamento no município. A explanação deixou clara a
necessidade premente de obras e ações em saneamento na cidade, informação reforçada pela Sra.
Julia Maria Pulz, Secretária Municipal do Meio Ambiente de Taquara. Registrou que o estudo de
concepção do esgotamento sanitário de Taquara prevê a necessidade de investimentos de 30
milhões de reais. Convidado a se manifestar, o Sr. Eraldo dos Santos Pinheiro, Gerente da sucursal
taquarense da CORSAN, informou que a empresa tem a concessão municipal para água e esgoto,
tendo sido renovada em 2007, que possui estudo para implantação de uma estação de tratamento
de esgoto doméstico, mas que ainda estão buscando recursos para implementação da mesma. 8 Assuntos Gerais: a) Sr. Silvio relata brevemente a reunião que a Diretoria do COMITESINOS teve
com o Secretário de Estado do Meio Ambiente, Sr. Berfran Rosado, no último dia 26 de março. Além
da aproximação institucional, a reunião teve como pauta a apresentação de uma nova proposta para
assegurar a manutenção do COMITESINOS. Sem sinalização positiva do Estado, o Comitê aguarda
a aprovação da prestação de contas do último convênio, encerrado em fevereiro/09, para então
solicitar sua renovação. b) Sra. Márcia Scherer, representante do Martim Pescador no
COMITESINOS, registra que muito de sua trajetória se deve às oportunidades que teve através do

077
078
079
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089
090
091

Comitê e aconselha aos professores ligados ao PPEA que aproveitem a oportunidade e se desafiem
a executar seus projetos. Relembrou ainda sobre o início do II Encontro Metropolitano de Educação
Ambiental, a ser realizado nos dias 23,24 e 25 de abril/09, na Unisinos. c) Sr. Nestor Schwertner,
vereador de São Leopoldo divulgou o II Seminário da Comissão Intermunicipal Legislativa de
Acompanhamento das Ações do Pró-Sinos, a ser realizado no dia 22 de abril/09. d) Sr. Hélio Pedra,
representante da Associação dos Extratores Minerais, Comerciantes e Garimpeiros dos Vales do
Sinos e Paranhana, ressaltou a importância de o COMITESINOS começar a tratar do tema
mineração, que tem graves impactos sobre a saúde pública, envolvendo ainda uma série de
questões sociais. 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 VicePresidente e por mim.
Taquara, 16 de abril de 2009.

Silvio Paulo Klein
Presidente

Luciana Paulo Gomes
Vice-Presidente

Viviane Nabinger
Secretária Executiva

