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ATA N° 06/02- Reunião Ordinária.

Aos 12 dias do mês de setembro do ano 2002, o plenário do COMITESINOS reuniu-se às
14horas, na sala do Pós III, UNISINOS – São Leopoldo/RS, para a realização da sua sexta
reunião ordinária do ano. Conforme a convocação regimental, a pauta estabelecida constou
dos seguintes assuntos: 1) Abertura 2) apreciação e aprovação da ata 05, de 11 de julho de
2002;  3)  andamento  do  processo  de  enquadramento  das  águas  do  rio  dos  Sinos;   4)
informações sobre a realização do II Encontro Infanto-Juvenil de Educação Ambiental da
Bacia  Sinos  e  5)  apresentação  do  andamento  do  trabalho  de  recuperação  do  arroio
Sapucaia.  Ao dar  início  aos  trabalhos,  o  Presidente  considerou indispensável  incluir  na
pauta a discussão e deliberação sobre a representação da categoria rural no Comitê, diante
da manifestação de interesse da FETAG em preencher a vaga de titular, em condição de
vacância.  Segundo Paim, a Resolução N° 02/02 do Conselho de Recursos Hídricos,  que
regulamenta a composição dos Comitês, estabelece que o procedimento legal a ser adotado
pelos Comitês é o do chamamento, através de edital público, das entidades interessadas em
concorrer às vagas disponíveis.   No caso particular do COMITESINOS, quando estamos
próximos ao início do processo de renovação de toda a sua composição, que terá início em
dezembro e será concluído em março, o mais indicado seria o estabelecimento de um acordo
interno, onde tais vagas solicitadas seriam preenchidas como mandato tampão. Não seria o
preenchimento oficial, mas o reconhecimento das demais entidades sobre a legitimidade da
representação.  A  alternativa  de  atender  à  Resolução  N°  02/02  corre  o  risco  de  ser
inviabilizada pelas questões de prazo e pela questão financeira. Geraldo Leal, representante
do  Sindicato  dos  Químicos/RS  no  COMITESINOS  e  Vice-Presidente  do  Comitê  Caí,
informou que naquele Comitê,  apesar do atendimento aos prazos legais de renovação, a
direção havia  sido chamada ao DRH e  ao CRH para ser  informada da inexistência  de
recursos para a publicação dos editais.  A recomendação apresentada na ocasião foi a de
que  os  mandatos  das  entidades  fossem  prorrogados.  Diante  das  circunstâncias,  o  mais
indicado seria cometer a irregularidade pelo acolhimento das entidades interessadas do que
pela ausência, intensificada pela possibilidade de prorrogação de mandatos.   Arno Leandro
Kayser, representante do Movimento Roessler, considerou a possibilidade da abertura de
precedente e a utilização deste mesmo recurso em outras oportunidades, trazendo ao Comitê
desconfianças  sobre  a  legitimidade  sobre  o  processo  de  sua  composição.   Destacou  a
necessidade da categoria ter a paciência histórica de acesso aos colegiados, pelos rituais
legalmente reconhecidos,  sem que isto resulte  no afastamento da categoria das ações de
mobilização e de representação no atual plenário.  Sérgio Fritzen, representante da FETAG,
que reivindica assento no Comitê, considerou a importância da articulação e mobilização
feitas junto ao setor rural no sentido de atender às demandas regionais, particularmente na
questão da definição dos usos futuros das águas, sem que isso pudesse ser caracterizado
como uma atitude oportunista.  Lembrou que o único interesse se dava no sentido de os
produtores rurais participarem e poderem decidir, junto às demais categorias, sobre o suas
necessidades e responsabilidades sobre a gestão das águas.  Observou, ainda, que desde o
início da sua participação nas reuniões plenárias, nenhuma decisão havia sido tomada por
meio do voto, e sim, por acordo.  O Vice-Presidente do Comitê, eng. Jorge Albrecht Filho
analisou a pertinência do assunto ser tratado na reunião em curso, já que o tema sequer
havia sido preliminarmente apresentado na convocação.  Julgou pela necessidade de uma
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convocação  extraordinária,  com  pauta  única,  em  atendimento  ao  regimento  interno  do
Comitê.  Várias sugestões foram apresentadas para o estabelecimento de um consenso e a
decisão tomada foi a de que as entidades interessadas em ocupar vagas disponíveis nas
diferentes categorias deveriam encaminhar a solicitação formal à direção do Comitê e esta,
por sua vez, remetê-la ao Conselho de Recursos Hídricos, para a devida orientação.  Assim
decidido,  o  Presidente  solicitou  ao  representante  da  METROPLAN,  Cilon  Estivalet  que
apresentasse o programa de atividades alusivo à comemoração da Semana da Conservação
da Sub-Bacia do Arroio Sapucaia, com realização marcada para o mês de dezembro, de 02 a
07.  Cilou informou que o evento é uma promoção do Fórum Regional da Sub-Bacia do
Arroio Sapucaia, do qual participam várias instituições com atuação na área da intervenção,
e que a intenção é a de promover a recuperação de uma área importante, hoje degradada.
Neste sentido, o programa foi estruturado de forma a apresentar, no dia 03 de dezembro,
alguns dos resultados já alcançados.  No dia 05, serão tratadas as temáticas Ecoturismo e
Educação Ambiental na Sub-Bacia, com a realização de oficiais promovidas pela EMATER.
No dia 06, será realizada a Audiência Pública para a consulta sobre a criação da Unidade
de Conservação junto ao Morro Sapucaia.  A intenção do grupo de coordenação do evento é
a de que o COMITESINOS possa colaborar com o processo de organização da consulta,
mobilizando  a  comunidade  da região.   Também,  que  ele  possa  contribuir  com o  grupo
responsável  pela  promoção  da educação ambiental.  Cilon  Estivalet  e  Ana  Maria  Julian
foram indicados como interlocutores do grupo junto ao Comitê para a operacionalização
dos procedimentos a serem implementados.  Dando seguimento aos trabalhos, o Presidente
retomou a ordem da pauta estabelecida e colocou a ata da reunião sob avaliação e regime
de aprovação.   A ata foi  aprovada,  sem retificações.   Na seqüência,  a coordenadora da
Comissão Permanente  de  Educação  Ambiental  do  COMITESINOS profa.  Ione  Gutierres
apresentou o programa de realização do II Encontro Infanto-Juvenil de Educação Ambiental
da Bacia Sinos, agendado para os dias 30 de outubro a 01 de novembro, no Parque da
Oktoberfest, em Igrejinha.  Ione informou que o evento está sendo organizado de forma a
envolver  cerca  de  600 alunos  e  professores  das  redes  municipais  de  ensino,  através  da
realização de atividades preparatórias já em andamento nas escolas da região.  A estrutura
do  encontro  tem  o  formato  de  uma  grande  gincana,  inclusive  com  pontuação  para  as
equipes,  o que deve resultar no estímulo saudável  peculiar  das competições.   Os alunos
participantes serão recepcionados no dia 30, e permanecerão instalados nas dependências
do parque durante todo o período de realização do evento.  Além das atividades que darão
estrutura ao encontro, estão previstas a participação e a apresentação das atividades de
educação ambiental executadas pelas entidades com a atuação na bacia Sinos.  Os contatos
já estão sendo formalizados e qualquer entidade interessada em apresentar trabalhos deverá
entrar em contato com a Secretaria Executiva do Comitê.  Além da realização do II Encontro
Infanto-Juvenil,  a  CPEA está  organizando o encontro de socialização das  atividades  do
Projeto  Peixe  Dourado,  onde  os  alunos  das  escolas  integradas  ao  projeto  terão  a
oportunidade  de  trocar  as  suas  experiências  e  estabelecer  a  aproximação  das  relações
intermunicipais,  necessárias à evolução positiva do projeto de dimensão regional.   Arno
Kayser complementou as informações apresentadas, citando a importância da participação
dos alunos do Projeto Peixe Dourado na solenidade de lançamento da Romaria das Águas,
ocorrido em Caraá, cujo envolvimento da Igreja tem propiciado a adoção da simbologia da
água  como  elemento  mobilizador  para  a  realização  de  atividades  de  cunho  religioso.
Concluiu  dizendo  que  a  atuação  do  COMITESINOS  neste  cenário  era,  mais  uma  vez,
pioneiro e que a iniciativa resultaria na consolidação de uma atividade, adquirindo força
própria dentro da comunidade.  Feitas as considerações, o Vice-Presidente reafirmou a sua
preocupação com a condução dos procedimentos para a manutenção do clipping e da página
do Comitê.  Informou que na reunião da CPA o assunto havia sido discutido detalhadamente
e que não estava sendo apresentada nenhuma alternativa que apontasse para a solução dos
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problemas registrados.  Paim considerou duas possibilidades de condução do assunto: uma,
a de se manter o clipping e a outra, a de se interromper o trabalho.  Se a opção do plenário
se desse em favor da primeira, a medida a ser aplicada seria a da busca de patrocínios,
coisa que pessoalmente não sabia fazer.  Para isso, seria necessário constituir um grupo de
trabalho  com  a  responsabilidade  de  identificar  parceiros  e  firmar  as  parcerias.   O
deslocamento de recursos dos projetos específicos não seria um caminho viável, a não ser no
caso de haver rubrica para divulgação a partir de instrumentos de comunicação.  Ricardo
Rover Machado, representante da CORSAN, sugeriu a criação de um grupo de trabalho,
com  as  atribuições  apresentadas  por  Paim.   José  Gallego  Tronchoni,  representante  da
Secretaria da Agricultura,  registrou a possibilidade do IRGA se tornar um dos parceiros
para a manutenção do clipping, e se comprometeu a levar o assunto ao Conselho daquela
entidade.   Néri  Chilanti,  representante  da  COMUSA-NH,  sugeriu  o  estabelecimento  de
contato com o Grupo Editorial Sinos, como forma de buscar outros meios de divulgação das
atividades  do  Comitê.   Apesar  das  sugestões  de  se  manter  o  clipping  operando  e  da
necessidade de se constituir um grupo de trabalho com as atribuições especificadas, não
houve  a  constituição  formal  do  mesmo  nem  a  indicação  dos  seus  integrantes.  Na
continuidade  da  reunião,  o  Presidente  recapitulou  os  procedimentos  do  processo  de
enquadramento das águas da bacia Sinos acordados pelo plenário, destacando a realização
da assembléia geral no dia 01 de novembro, durante a realização do II Encontro Infanto-
Juvenil.  Conforme foi informado, a assembléia geral será a última oportunidade para que a
comunidade  se  manifeste  sobre  a  proposta  de  enquadramento  elaborada  pela  FEPAM,
cabendo a decisão final  a própria FEPAM, ouvido o plenário do Comitê.   O Presidente
manifestou a sua intenção de estabelecer contato com as categorias, num esforço final de
encerrar  o  processo  de  manifestações  da  comunidade  com ampla  participação.   Ainda,
informou que no dia 19 do mês  em curso,  será realizada a  reunião na FEPAM para a
apresentação  das  manifestações  oficiais  formuladas  pelas  categorias.   Sérgio  Fritzen
informou que a categoria dos produtores rurais havia realizado cerca de seis assembléias,
em diferentes localidades, para esclarecer e envolver o setor sobre a importância da ação
coletiva estabelecida na bacia do rio dos Sinos, cujo propósito final é o de assegurar água
em  quantidade  e  em  qualidade  para  todos  os  usuários.  Feitas  as  considerações  sobre
processo de enquadramento e tendo sido tratados todos os assuntos estabelecidos na pauta,
o Presidente deu por encerrado os trabalhos. E, não havendo nada mais a constar, lavrei a
presente ata que, depois de aprovada, será assinada pelo Presdente e por mim.
                                                                                            São Leopoldo,    novembro de 2002.

        Viviane Nabinger                                                              Paulo Renato Paim
     Secretária Executiva                                                                Presidente               
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