COMITESINOS
4a Reunião Ordinária/2015
09 de julho de 2015
Local: Auditório E09 005 da UNISINOS, São Leopoldo / RS
Horário: 14h – 16h30
Pauta:
1) Abertura;
2) Aprovação da ata da plenária de 14/05/2015;
3) Projeto VerdeSinos - Atuação da Assessoria de Imprensa e produtos de visibilidade do projeto;
4) Efetivação do Plano de Bacia – avanços no Programa de Redução de Cargas Poluidoras;
5) Apresentação e discussão da proposta de deliberação acerca das áreas com potencial para
implementação de Unidades de Conservação na Bacia Sinos;
6) Informações sobre o Processo de Renovação da Composição do COMITESINOS – Gestão 2015-2017;
7) Assuntos Gerais.
Entidades Presentes
Grupo I – Usuários da Água - Abastecimento Público: COMUSA, SEMAE e CORSAN; Esgotamento Sanitário e
Resíduos Sólidos: COMUSA, Prefeitura de Canoas, Prefeitura de Sapiranga e Prefeitura de Esteio; Drenagem:
SEMAE; Geração de Energia: ausente; Produção Rural: Associação dos Arrozeiros de Santo Antônio da Patrulha;
Indústria: SINPASUL e COOPERJA; Mineração: ausente; Lazer e Turismo: não preenchida; Grupo II –
Representantes da População - Legislativos Municipais e Estadual: CM de Campo Bom e CM de Taquara;
Associações Comunitárias: União das Assoc. de Bairros e Vilas de Campo Bom; Clubes de Serviço: Rotary Club São
Leopoldo Leste; Instituições de Ensino, Pesquisa e Extensão: UNISINOS e EMATER; ONG’s Ambientalistas:
Movimento Roessler, UPAN e Projeto Mira Serra; Associações Profissionais: ASAEC; Organizações Sindicais:
SIMPO e SENGE; III Grupo: Representação do Governo do Estado: ausente; Representantes do Sistema: FEPAM;
Demais Presentes: CM Caraá, CM Rolante, Sindiágua, Prefeitura de Portão, Prefeitura de Nova Hartz, Prefeitura de
Novo Hamburgo, Sindicato Rural de Santo Antônio da Patrulha, APN/VG, Grupo Ecológico Rolantense, Defesa Civil
de São Leopoldo, Rede Ambiental do Rio dos Sinos – MP/RS, comunidade.
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ATA N° 04/15 - Reunião PLENÁRIA ORDINÁRIA
Aos nove dias do mês de julho do ano de dois mil e quinze, a plenária do Comitesinos reuniu-se às
quatorze horas, no Auditório E09 005 da Unisinos, município de São Leopoldo/RS, para a realização
da quarta 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. Justificou a ausência do
vice-presidente do Comitesinos, Adolfo Klein, que está se recuperando de acidente que resultou na
fratura de um dos tornozelos. 7) Assuntos Gerais – Livro “Rio dos Sinos: o Sinuoso do Sul do
Brasil”: Arno anunciou que os membros do Comitesinos serão agraciados com exemplar da
publicação, uma gentileza da Produtora um Cultural, de Novo Hamburgo. Ralfe Cardoso, da
Produtora, e o escritor Martin Behrend, que juntamente com o fotógrafo Guto Maahs trabalhou na
elaboração da obra, fizeram manifestação sobre a experiência de produzir este livro de imagens tão
belas da nossa bacia. 3) Projeto VerdeSinos - Atuação da Assessoria de Imprensa e produtos
de visibilidade do projeto: Na sequencia, o presidente passou a palavra à equipe de comunicação
do VerdeSinos, Adroaldo Diesel Filho, Castor Becker Junior e Fabiula Zimmer. Eles afalaram sobre
o trabalho de divulgação das atividades do Projeto VerdeSinos; cobertura de eventos abertos;
produção de encartes em veículos de comunicação; acompanhamento de reportagens da mídia
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sobre temas relacionados com o VerdeSinos; envio de releases e fotos para mídia; elaboração do
Nós no VerdeSinos; planejamento e elaboração de material publicitário do projeto; postagens no site
do Comitesinos e na fanpage do VerdeSinos. 2) Aprovação da ata da plenária de 14/05/2015:
Aberto momento para manifestações acerca da minuta da ata da 3ª reunião plenária ordinária deste
ano, não ocorreram contribuições nem correções, tendo sido aprovado o documento. 4) Efetivação
do Plano de Bacia – avanços no Programa de Redução de Cargas Poluidoras: Arno destacou
que dando seguimento ao processo de efetivação do Plano de Bacia, os representantes das
operadoras de saneamento com atuação na bacia foram convidados a discutir e sistematizar os
avanços conquistados até o momento. O resultado do trabalho foi apresentado à plenária pelo
representante da COMUSA na categoria “Esgotamento Sanitário e Resíduos Sólidos” do
Comitesinos, Franko Teloken. A sistematização envolveu os avanços previstos para o tratamento de
esgoto nos primeiros cinco anos de Plano de Bacia, ou seja, até o ano de 2019. Franko iniciou
explicitando todas as etapas compreendidas na implantação de um sistema de esgotamento
sanitário, que varia de cinco a oito anos: a) Projeto básico e estudo de Concepção do SES; b)
Estudos Ambientais e avaliação dos potenciais impactos; c) Solicitação de Licença Prévia (LP); d)
Emissão da LP; e) Busca por financiamentos; f) Elaboração dos projetos executivos; g) Solicitação
da Licença de Instalação (LI); h) Emissão da LI; i) Licitação das Obras; j) Construção/Implantação;
k) População deve se ligar à rede; l) Solicitação da Licença de Operação (LO); m) Emissão da LO;
n) Posta em marcha da ETE; o) Tempo de estabilização do sistema de tratamento. Os projetos
capitaneados pelas três operados (COMUSA, SEMAE e CORSAN) vislumbram o atendimento de
69,6% de toda a população da bacia hidrográfica do Rio dos Sinos até o final deste período. Silvio
Klein da ASAEC, reforçou a importância de a sociedade acompanhar o alcance das metas
estabelecidas no Plano de Bacia e lembrou que os últimos dados de monitoramento de qualidade
das águas publicados pela FEPAM são de 2013. Diego Carrillo, representante da FEPAM no
Comitesinos, informou que a partir do planejamento a Fundação e os municípios devem licenciar
com vistas ao atendimento progressivo, mesmo que não atenda todos os parâmetros em um
primeiro momento, mas cumprindo o Plano de Bacia. E reforça que para o alcance das metas de
esgotamento sanitário é fundamental a ligação das economias à rede coletora. O vereador Victor
Souza de Campo Bom, e o vereador Marinho de Moura, representante da Câmara de Campo Bom
na categoria “Legislativos Municipais e Estadual” do Comitesinos, informaram que os números
informados na apresentação não fecham com os dados divulgados pela própria CORSAN no
respectivo município. Orides de Oliveira, representante da Prefeitura de Esteio na categoria
“Esgotamento Sanitário e Resíduos Sólidos” do Comitesinos, relatou que seu município implantou
parte da rede coletora e que agora a fase é de ligação das residências nesta rede. Embora estejam
com vários setores trabalhando conjuntamente para sensibilização da população, os resultados
demoram. 4) Efetivação do Plano de Bacia – apresentação e discussão da proposta de
deliberação acerca das áreas com potencial para implementação de Unidades de
Conservação na Bacia Sinos: Viviane introduziu o tema, conectando aos acordos estabelecidos na
ocasião da elaboração do Plano de Bacia. Em seguida o biólogo Julian Mauhs, membro da equipe
que está amostrando a situação de cobertura botânica e ocorrência de aves na bacia através do
Projeto VerdeSinos, apresentou a metodologia de trabalho, relatando que estão na metade do
processo de amostragem. Através da adoção do ‘planejamento sistemático para conservação’
pretende-se assegurar o melhor benefício para a bacia, com o menor custo socioeconômico. A
proposta atual é de que a plenária compreenda estes procedimentos e opte por segurar a pressão
imobiliária sobre determinadas áreas, para ao final do estudo poder discutir quais serão as áreas
estratégicas para conservação. Na sequencia, Viviane apresentou a proposta de texto para a
deliberação e destacou que as ações seguintes a aprovação da minuta seriam: a) não licenciar
nenhum novo empreendimento nas áreas de interesse; fiscalizar quanto á possíveis invasões e, se
estudar os meios de proporcionar pagamento por serviços ambientais aos proprietários. Sandro Luiz
dos Santos, representante da União das Associações de Bairros e Vilas de Campo Bom – UABV/CB
na categoria “Associações Comunitárias” do Comitesinos, resgatou que o processo histórico de
ocupações irregulares continua acontecendo, como muito se falou neste mesmo plenário. O texto
proposto pode ser melhorado, mas tem que ser aprovado. É agora que temos que defender estas
áreas, ou corremos o risco de, por exemplo, as ocupações aprovadas pela Prefeitura de Campo
Bom comprometerem São Leopoldo. Carlos André Bulhões, representante da SENGE na categoria
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“Associações Profissionais” do Comitesinos, manifestou-se acerca da importância da deliberação,
mas destacou que daria mais segurança à plenária se as áreas pretendidas fossem identificadas.
Carlos Todeschini, representante da Prefeitura de Canoas na categoria “Esgotamento Sanitário e
Resíduos Sólidos” do Comitesinos, valorizou a iniciativa, mas solicitou que seja dado o
conhecimento das áreas para análise da proposta. Rafael Altenhofen, representante da União
Protetora do Ambiente natural – UPAN na categoria “ONGs Ambientalistas” do Comitesinos, sugeriu
que seja incluído no texto as expressões “áreas em risco iminente” e “até que seja concluído o
estudo”. Claudinei Baldissera, representante da EMATER na categoria “Instituições de Ensino,
Pesquisa e Extensão” do Comitesinos, defendeu que o Cadastro Ambiental Rural – CAR seja
considerado, pois se estas áreas já respeitam o CAR, pode dar mais segurança aos proprietários.
Temos que ter cautela. Fernando Junges, membro do Grupo Ecológico de Rolante – GER, informou
que conhece as áreas propostas e que é necessário pressionar o Conselho Municipal de Meio
Ambiente de Campo Bom para proteção das mesmas. Viviane explicou que a leitura da proposta
deve ser feita considerando a unidade da bacia hidrográfica e não o território político municipal. A
intensão é de que a plenária aprove a proposta conceitual e não por que as áreas são neste ou
naquele município. Alexandre Camboa, morador de Esteio, defende a aprovação da proposta de
deliberação argumentando que os municípios alteram seus planos diretores de acordo com seus
interesses. Citou o caso de Canoas que alterou o Plano Diretor com vistas á urbanização da
margem da Rodovia do Parque (BR448). Segundo Alexandre, a proposta do Comitesinos está
olhando para o planejamento macro. Sandro afirmou que os municípios não fiscalizam o suficiente e
que a especulação imobiliária está empurrando a população para áreas de enchente. Defendeu que
a proposta é construir uma saída viável e que ter Unidades de Conservação em município o coloca
em outro patamar. Pelos pontos abordados, a plenária definiu que a Comissão Permanente de
Assessoramento à Diretoria – CPA será convocada para tratar do tema, e que serão convidados os
representantes de Esteio e de Canoas, Orides de Oliveira e Carlos Todeschini. 6) Informações
sobre o Processo de Renovação da Composição do COMITESINOS – Gestão 2015-2017:
Viviane divulgou o calendário do processo de renovação e destacou o numero de vagas por
categoria. Por fim, o presidente agradeceu a participação de todos. E, para constar, lavrei a presente
ata que, depois de aprovada, será assinada pelo presidente, pela secretária executiva e por mim.
São Leopoldo, 17 de dezembro de 2015.

Débora da Silva
Secretária Administrativa

Viviane Nabinger
Secretária Executiva

Arno Kayser
Presidente

