
 

 
COMITESINOS 

5.a Reunião Ordinária/2011 

11 de agosto de 2011 

Local: Mini Auditório da Biblioteca UNISINOS, São Leopoldo / RS 

Horário: 14h – 16h30  
 

Pontos de Pauta: 

1) Abertura; 
2) Aprovação da minuta de ata da plenária realizada em jul/11; 
3) Proposta de deliberação sobre o acesso aos recursos do Fundo de Investimentos Hídricos do Estado 

do Rio Grande do Sul– FRH /RS; 
4) Apresentação de proposta metodológica para revisão do Enquadramento Legal das Águas da Bacia 

Hidrográfica do Rio dos Sinos; 
5) Apresentação da situação atual de qualidade das águas do Rio dos Sinos, conforme monitoramento 

feito pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luiz Roessler – FEPAM, como primeira 
etapa do processo de revisão do Enquadramento Legal; 

6) Informe sobre a situação do convênio estabelecido entre o Fundo Nacional do Meio Ambiente/MMA e 
Consórcio Pró-Sinos para elaboração do Plano de Bacia do Rio dos Sinos - Plano Sinos; 

7) Relato da reunião realizada entre o Ministério Público do Estado e as entidades partícipes do processo 
de elaboração do Plano Sinos (Pró-Sinos, COMITESINOS, FNMA/MMA, DRH/SEMA); 

8) Assuntos Gerais. 
   

Entidades Presentes  

Grupo I – Usuários da Água - Abastecimento Público: COMUSA, CORSAN e SEMAE; Esgotamento Sanitário e 
Resíduos Sólidos: CORSAN; Drenagem Urbana: PM de Três Coroas; Geração de Energia: ausente; Mineração: 
AGABRITAS; Lazer e Turismo: Ausente; Produção Rural: STR de Santo Antônio da Patrulha, STR de Três 
Coroas e Associação dos Arrozeiros de Santo Antônio da Patrulha; Indústria: SINPASUL; Grupo II – 
Representantes da População - Legislativos Municipais e Estadual: Câmara de Vereadores de Santo Antônio da 
Patrulha e Câmara de Vereadores de São Leopoldo; Associações Comunitárias: Grupo Escoteiro Peregrino; 
Clubes de Serviços: Rotary Club de São Leopoldo Leste; Instituições de Ensino, Pesquisa e Extensão: EMATER, 
UNISINOS, FEEVALE e UNILASSALE; ONGS Ambientalistas: Movimento Roessler para Defesa Ambiental e 
UPAN; Associações Profissionais: Assoc. Arquitetos e Engenheiros Civis de Novo Hamburgo e Assoc. Brasileira 
de águas Subterrâneas ABAS/RS; Organizações Sindicais: SINPROCAN; Grupo III – Representação do Governo 
do Estado: Fundação Zoobotânica do Estado; Órgãos do Sistema: FEPAM e Agencia RHG; Integrantes da CPA: 
METROPLAN; Demais Presentes: PM Cachoeirinha, PM de Estância Velha, PM de Santo Antônio da Patrulha, 
PM Campo Bom, PM de Novo Hamburgo, PM São Leopoldo e membros da comunidade. 
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ATA N° 05/11 - Reunião PLENÁRIA 
No dia onze de agosto do ano de dois mil e onze, a plenária do COMITESINOS reuniu-se às 14horas, 
no Mini Auditório da Biblioteca UNISINOS, São Leopoldo/RS, para a realização da quinta reunião 
plenária do corrente ano, coordenada pela diretoria do comitê. 1) Abertura:  O Presidente do 
COMITESINOS, Silvio Paulo Klein, deu as boas vindas aos membros do COMITESINOS e pessoas da 
comunidade. 3) Proposta de deliberação sobre o acesso aos recur sos do Fundo de 
Investimentos Hídricos do Estado do Rio Grande do S ul – FRH /RS:  Viviane Nabinger, Secretária 
Executiva do COMITESINOS, explicou que em apoio ao trabalho do Conselho Estadual de Recursos 
Hídricos – CRH/RS, responsável por aprovar a aplicação dos recursos do FRH/RS, foram criadas 
Câmaras Técnicas Temáticas. O COMITESINOS participa da Câmara Técnica de Programação 
Orçamentária e Acompanhamento de Projetos – CTPA, atualmente presidida pela Secretária 
Executiva do Comitê do Pardo. A CTPA tem se dedicado a estabelecer uma rotina e critérios de 
acesso aos recursos do FRH/RS. Entre outras, a CTPA identificou a necessidade de estabelecer uma 
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rotina que proporcione aos comitês o conhecimento prévio de propostas de projetos a serem 
executados no âmbito das respectivas bacias hidrográficas, e financiados por recursos do Fundo. A 
Secretária apresentou a proposta de Deliberação Nº 20/2011, sobre o acesso aos recursos do Fundo 
de Investimentos em Recursos Hídricos do Estado – FRH-RS/SEMA. “Considerandos: a) que o 
Conselho Estadual de Recursos Hídricos é a instância oficial e legal de aprovação da utilização dos 
recursos financeiros do Fundo de Investimentos em Recursos Hídricos/RS, com base nas proposições 
da Câmara Técnica de Programação e Orçamento e Acompanhamento - CTPA; b) que a Câmara 
Técnica de Programação e Orçamento e Acompanhamento – CTPA do Conselho Estadual de 
Recursos Hídricos – CRH, está propondo a definição de critérios para a seleção de projetos a serem 
financiados/apoiados pelo FRH/RS, entre os quais se encontra o expresso nesta deliberação; e c) que 
cabe aos comitês de bacia a coordenação programática das atividades dos agentes públicos e 
privados, relacionados aos recursos, compatibilizando, no âmbito espacial da sua respectiva bacia, as 
metas do Plano Estadual de Recursos Hídricos com a crescente melhoria da qualidade dos corpos de 
água (Art. 12 – da lei 10.350/94). A plenária do COMITESINOS delibera sobre a obrigatoriedade do 
conhecimento prévio e anuência, através de deliberação específica, dos projetos que visem à 
utilização de recursos do Fundo de Investimentos em Recursos Hídricos/RS para intervenções 
estruturantes e não estruturantes na respectiva bacia hidrográfica”. A partir de algumas observações 
dos presentes, a plenária aprovou a proposta, considerando que alguns ajustes serão feitos em seus 
termos, com validação final no âmbito da CPA. 2) Aprovação de ata da plenária de julho/2011:  A 
primeira minuta da ata da reunião plenária de 14 de julho de 2011, foi aperfeiçoada a partir de 
contribuições de membros, por via eletrônica. A versão ajustada foi novamente disponibilizada e 
aprovada por unanimidade dos membros com direito a voto. 4) Apresentação de proposta 
metodológica para revisão do Enquadramento Legal da s Águas da Bacia Hidrográfica do Rio 
dos Sinos:  Viviane resgatou brevemente o processo de estabelecimento da proposta de 
Enquadramento (O Rio Que Queremos), realizada em 2000/2002. A partir da Deliberação 
CBHSINOS015/2010, de dezembro/2010, que trata “Da composição de Grupo de Trabalho para 
revisão do Enquadramento Legal das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos (incluindo o tema 
da Portaria FEPAM 036/2010)”, foi instituído GT composto pelos membros da Diretoria, alguns dos 
membros da CPA, convidados como a Sra. Lucia Coelho da ABES/RS, o Prof. Uwe Schulz da 
UNISINOS, a Sra. Maria Salete Cobalchini da FEPAM, consultores técnicos do Plano Sinos, por 
adesão, e por outros a serem convidados pela Diretoria do COMITESINOS, se avaliada a 
necessidade. A proposta atual é de reativação dos trabalhos deste GT. Foram destacadas as 
seguintes considerações: a) que há uma proposta de enquadramento das águas da bacia Sinos 
acordada no âmbito do COMITESINOS, no ano de 2002, que define objetivos de qualidade para usos 
futuros sobre a calha principal (Rio dos Sinos) e formadores (Rio Paranhana, Rio da Ilha e Rio 
Rolante), segundo o CONAMA 20/85; b) que o Projeto MONALISA identificou e mapeou os principais 
pontos de impacto sobre trechos da malha hídrica da bacia Sinos (2.000km); c) que há diagnóstico 
elaborado no âmbito da execução do Plano Sinos, embora ainda não consolidado, sobre a situação 
atual das águas da bacia Sinos; e d) que já foi manifestada à Diretora do DRH/SEMA a intenção do 
COMITESINOS de dispor do apoio institucional e financeiro para a 
elaboração/revisão/complementação do enquadramento legal das águas da bacia Sinos. Viviane 
propôs que seja definido, pela plenária, o enquadramento das águas como prioridade das atividades 
do COMITESINOS (concentração de esforços), tendo sido plenamente aprovada. A retomada dos 
trabalhos do GT se dará a partir da seguinte metodologia, apresentada e aprovada pela plenária: a) 
informação sobre a situação atual das águas do Rio dos Sinos e principais formadores, com 
apresentação dos dados de monitoramento na plenária do COMITESINOS pela FEPAM (Ênio Leite), 
na presente data; b) reunião do GT instituído para a condução dos trabalhos; c) a reunião será 
precedida da coleta das informações disponíveis sobre qualidade e quantidade das águas da bacia, 
nos produtos do MONALISA, Projeto Dourado, Plano de Bacia, entre outros; d) O GT irá se reunir para 
definir o plano de trabalho de organização interna e consolidar as estratégias possíveis de serem 
aplicadas para o esclarecimento da população sobre o enquadramento, e caminhos de envolvimento 
dos representantes setoriais (d.a) apropriação dos termos do CONAMA 357/05 e avaliação 
comparativa entre ela e a CONAMA 20/85 (o que deverá ser complementado); (d.b) avaliação e 
organização das informações disponíveis; (d.c) definição da unidade a ser trabalhada (trechos de 
rio(s), segmentos da bacia, setorialmente, municípios, outras); e) identificação de fontes de 
financiamento para as atividades de mobilização social (FRH, outros); e f) estabelecimento das 
relações institucionais envolvidas com o processo de enquadramento (FEPAM, DRH, CRH, outros). 5) 
Apresentação da situação atual de qualidade das águ as do Rio dos Sinos, conforme 
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monitoramento feito pela Fundação Estadual de Prote ção Ambiental Henrique Luiz Roessler – 
FEPAM,  como primeira etapa do processo de revisão do Enquadramento Legal:  O Engenheiro 
Químico do Departamento de Qualidade Ambiental da FEPAM, Ênio Leite, apresentou os dados de 
monitoramento de qualidade das águas do Rio Sinos, com pontos de análise estrategicamente 
posicionados após a foz dos principais contribuintes (Rio dos Sinos/Caraá,  foz do Rio 
Paranhana/Parobé, Rio Rolante/Rolante, ponto de captação de água da COMUSA e foz Arroio Pampa 
e do Arroio Luiz Rau/Novo Hamburgo, captação de água do SEMAE e foz do Arroio João Correia/São 
Leopoldo, foz do Arroio Portão/Portão, foz do Arroio Sapucaia e Rio dos Sinos/Canoas). Os principais 
eventos destacados foram de decréscimo de qualidade da água nos anos de 2000 e 2006. Enio 
registrou que os pontos mais críticos quanto à falta de oxigênio dissolvido estão na foz do Arroio Luiz 
Rau e a foz do Arroio Portão. Os principais parâmetros analisados são: temperatura, transparência, 
profundidade, resíduo total, DBO5, DQO, oxigênio dissolvido, nitrogênio amoniacal, nitrogênio 
orgânico, condutividade, pH,  turbidez, orto fosfato, fosfato total, cromo total, cádmio, chumbo, cobre, 
mercúrio, níquel, zinco,  alumínio, ferro, manganês, coliforme fecal, alcalinidade, cloretos, índice de 
fenóis, surfactantes, cor e odor. Os resultados do monitoramento efetuado pela FEPAM podem ser 
encontrado no sitio eletrônico www.fepam.rs.gov.br. 6) Informe sobre a situação do convênio 
estabelecido entre o Fundo Nacional do Meio Ambient e/MMA e Consórcio Pró-Sinos  para 
elaboração do Plano de Bacia do Rio dos Sinos - Pla no Sinos:  O Presidente informou que o 
convênio estabelecido entre o FNMA/MMA e o Consórcio para elaboração do Plano Sinos encerrou 
em 31 de julho/11. Segundo informações telefônicas passadas pela Diretora do FNMA, Sra. Ana 
Beatriz Oliveira, pendências fiscais de um dos municípios consorciados impediram aditar o prazo de 
vigência do contrato, acarretando na perda da segunda parcela, correspondente à metade do valor 
integral do convênio, R$ 657.543,00. Encerrou também o convênio estabelecido entre o Consórcio e o 
FRH-RS/SEMA, com o mesmo objeto do anterior, relativo à contrapartida total de R$ 350.000,00. O 
último aditivo de prazo de vigência, publicado no Diário Oficial do Estado no dia 03 de maio/2010, 
estendia a data de encerramento para 04 de dezembro/2010. Silvio destacou que estas informações 
estão sendo apenas comunicadas, pois ainda são desconhecidos os desdobramentos decorrentes da 
finalização estes convênios. 7) Relato da reunião realizada entre o Ministério P úblico do Estado e 
as entidades partícipes do processo de elaboração d o Plano Sinos (Pró-Sinos, COMITESINOS, 
FNMA/MMA, DRH/SEMA):  Conforme o Presidente, as entidades partícipes do processo de 
elaboração do Plano Sinos foram chamadas pelo Ministério Público para tratar do acompanhamento 
deste, conforme Inquérito Civil Nº 01393:00004/2001. A reunião aconteceu no último dia 10 de 
agosto/2011, tendo como resultado final o prazo de até 20 de agosto/2011 para manifestação, pelo 
Consórcio Pró-Sinos ao COMITESINOS, dos desdobramentos do encerramento dos convênios. Gisela 
Souza, da Prefeitura Municipal de Campo Bom, um dos municípios consorciados ao Pró-Sinos, 
solicitou esclarecimentos sobre o anunciado a respeito do convênio com o FNMA. Ainda apresentou 
publicação do Diário Oficial do Estado, de 03 de maio de 2010, lida pelo Presidente aos presentes, 
que altera a redação da “Cláusula Oitava – Da Vigência – O presente Convênio vigorará pelo prazo de 
780 dias, a partir da data da publicação da súmula deste instrumento no Diário Oficial do Estado...” 
Considerando que a publicação da súmula do instrumento se deu em 15 de outubro de 2008, o prazo 
se encerrou em 04 de dezembro de 2010. O Presidente do COMITESINOS reforçou que a informação 
sobre os desdobramentos destas situações deverão ser fornecidas pelo Consórcio, como entidade 
responsável pela gestão administrativa dos convênios. Destacou ainda que a qualidade técnica dos 
produtos gerados, até o momento, não estão sendo questionadas e que o impasse é administrativo. 
Ione Gutierres, representante do Sindicato dos Professores de Canoas na Categoria Organizações 
Sindicais do COMITESINOS, registrou a ausência de representantes do Consórcio na presente 
reunião. 8) Assuntos Gerais:  Destacando a chegada de novos representantes da CORSAN à 
composição da plenária, Silvio coordenou uma breve rodada de apresentações entre os presentes. 
Agradecendo a participação e colaboração de todos, o Presidente deu por encerrada a reunião. E, 
para constar, lavrei a presente ata que, depois de aprovada, será assinada pelo Presidente, pela Vice-
Presidente e por mim.  

São Leopoldo, 11 de agosto de 2011. 
 
 
 
               Silvio Paulo Klein              Luciana Paulo Gomes                  Viviane Nabinger 
                         Presidente                         Vice-Presidente                    Secretária Executiva 

 


