COMITESINOS
a

5. Reunião Ordinária/2012
25 de outubro de 2012
Local: Sala 4A300, Ciências Jurídicas - UNISINOS, São Leopoldo / RS.
Horário: 14h – 16h
Pauta:
1) Abertura;
2) Assuntos administrativos: ausências justificadas;
3) Atos da Diretoria (compromissos cumpridos pela Diretoria no último período);
4) Aprovação da ata de 13/09/12;
5) Apresentação de propostas de acordo do GT Multidisciplinar para superação de crise de escassez de
água, com vistas ao versão 2012/2013;
6) Apresentação de proposta de “Protocolo para Situações de Mortandade de Peixes”;
7) Apresentação sobre as intervenções do Ministério da Integração no Sistema de Contenção de Cheias –
Novo Hamburgo e São Leopoldo;
8) Discussão sobre a entrada de novas entidades na composição da plenária;
9) Notícias: Plano Sinos, Convênio REFAP, Edital Programa Petrobrás Ambiental 2012.

Entidades Presentes
Grupo I – Usuários da Água - Abastecimento Público: CORSAN e SEMAE; Esgotamento Sanitário e Resíduos Sólidos:
CORSAN e SEMAE; Drenagem Urbana: PM de Santo Antônio da Patrulha; Geração de Energia: CEEE; Mineração:
AGABRITAS; Lazer e Turismo:ausente; Produção Rural: STR de Santo Antônio da Patrulha e Assoc. dos Arrozeiros de
Santo Antonio da Patrulha; Indústria: AICSul e SINPASUL; 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 e Rotary Club São Leopoldo Leste;
Instituições de Ensino, Pesquisa e Extensão: EMATER e UNISINOS; ONG’s Ambientalistas: UPAN e Movimento
Roessler; Associações Profissionais: ausente; Organizações Sindicais: SINDIBIO; III Grupo: Representação do Governo
do Estado: Sec. De Estado de Agricultura, Pecuária e Agronegócio; Representantes do Sistema: DRH/RS; Demais
Presentes: APESFA, PM Portão, FZB/RS, PM São Leopoldo, Projeto Cheias – Ministério da Integração.
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ATA N° 07/12 - Reunião PLENÁRIA ORDINÁRIA
Aos vinte e cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil e doze, a plenária do COMITESINOS
reuniu-se às 14horas, na Sala 4A300 da UNISINOS, município de São Leopoldo/RS, para a realização
da quinta reunião ordinária do corrente ano, conduzida pela Diretoria do Comitê. O Presidente, Arno
Leandro Kayser abriu os trabalhos dando as boas vindas a todos. 2) Assuntos administrativos: Após
o anúncio da Ordem do Dia, foram anunciadas as ausências justificadas - Maria Lucia Coelho
(Associação Brasileira de Eng. Sanitária e Ambiental – ABES/RS), José Ivo Follman (UNISINOS),
Osmar Coelho (Associação Brasileira de Águas Subterrâneas – ABAS/RS) e Aline de Souza (Assoc.
dos Extratores Minerais dos Vales do Sinos e Paranhana). 3) Atos da Diretoria:O Vice-Presidente,
Adolfo Antonio Klein, procedeu com o relato dos atos da Diretoria, com os seguintes compromissos
cumpridos: 12/09/12 - VerdeSinos - Evento parceiro FACCAT; 17/09/12 - Reunião de Diretoria e
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Caravana de Capacitação do Programa Petrobrás Ambiental; 18/09/12 - Caravana de Capacitação do
Programa Petrobrás Ambiental; 19/09/12 - VerdeSinos - Reunião AICSul sobre Arroio Portão; 24/09/12 Reunião de Diretoria; 05/09/12 - VerdeSinos - Reunião GERDAU; 26/09/12 - VerdeSinos – Evento
parceiro Sapucaia do Sul; 27/09/12 - Reunião do GT Multidisciplinar; 28/09/12 - Curso VerdeSinos em
Araricá; 01/10/12 - Reunião de Diretoria; 02/10/12 - VerdeSinos - Reunião Stihl; 03/10/12 - VerdeSinos Reunião equipe Geoprocessamento; 08/10/12 - Reunião de Diretoria; 09/10/12 - Reunião do GT
Multidisciplinar e VerdeSinos - Reunião EMATER; 10/10/12
- Reunião sobre novo Edital do
Programa Petrobrás Ambiental e VerdeSinos – Reunião Equipe Sapucaia do Sul; 11/10/12 - VerdeSinos
– Reunião Equipe Nova Santa Rita e Stihl; 16/10/12
- Reunião de Diretoria; 17/10/12 - Reunião
sobre novo Edital do Programa Petrobrás Ambiental; 18/10/12 - Reunião do GT Multidisciplinar e
Reunião CPA; 22/10/12 - Reunião de Diretoria; 24/10/12 - Reunião Fórum Gaúcho de CBH, Reunião
Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CRH/RS e Reunião sobre novo Edital do Programa
Petrobrás Ambiental.Viviane Nabinger, Secretária Executiva do COMITESINOS, explicou que ocorreram
muitas reuniões do VerdeSinos em função da etapa final de execução do contrato com a Petrobrás,
através do Programa Petrobrás Ambiental, e que esta articulação possibilitou a adesão de mais de 80
novos hectares de área de conservação e recuperação. 6) Apresentação de proposta de “Protocolo
para Situações de Mortandade de Peixes”: O Presidente contextualizou que a partir do registro de
mortandade de peixes ocorrida no Rio dos Sinos, em Santo Antonio da Patrulha, no dia 22 de
agosto/2012, a Comissão Permanente de Assessoria à Diretoria do Comitê se dedicou a elaborar um
ritual que possa ser seguido pelas equipes que identificarem novas ocorrências deste tipo. A proposta
apresentada tomou como base orientações internacionais de procedimentos a serem executados,
incluindo aviso aos órgãos e competentes e companhias de abastecimento público. Destacou-se ainda
a necessidade de treinamento aos técnicos municipais e possibilidade de instrumentalização de equipes
para atuação em situações de mortandade de peixes. Levantou-se a possibilidade de identificação de
causas dos eventos a partir da sistematização e análise dos dados remetidos pelas empresas à
FEPAM, periodicamente, por determinação do processo de concessão de licença. Arno registra que
contribuições podem ser remetidas à Secretaria Executiva do COMITESINOS. 5) Apresentação de
propostas de acordo do GT Multidisciplinar para superação de crise de escassez de água, com
vistas ao versão 2012/2013: O Presidente resgatou o histórico de acordos estabelecidos em anos
anteriores, desde 2006. Posteriormente, expôs as 3 propostas que foram formalmente apresentadas. A)
da COMUSA, sugerindo a suspensão total da captação de água pelos arrozeiros sempre que os níveis
do Rio dos Sinos atinja (em sentido decrescente) 90cm acima do crivo da bomba de captação de água
bruta do SEMAE (SL), ou 90cm acima do crivo da bomba de captação de água bruta da COMUSA (NH),
ou 70cm acima do crivo da bomba de captação de água bruta da CORSAN (CB). B) dos Produtores
Rurais, sugerindo a suspensão total da captação de água pelos arrozeiros sempre que os níveis do Rio
dos Sinos atinja (em sentido decrescente) 50cm acima do crivo da bomba de captação de água bruta do
SEMAE (SL), ou 60cm acima do crivo da bomba de captação de água bruta da COMUSA (NH), ou
70cm acima do crivo da bomba de captação de água bruta da CORSAN (CB).C) da CORSAN e do
SEMAE, sugerindo a reedição do acordo estabelecido no ano passado, nos mesmos termos da
Resolução CRH/RS 097/2011.Ou seja, regime de captação com 48h de intermitência sempre que os
níveis do Rio dos Sinos atinja (em sentido decrescente) 60cm acima do crivo da bomba de captação de
água bruta do SEMAE (SL), ou 72cm acima do crivo da bomba de captação de água bruta da COMUSA
(NH), ou 80cm acima do crivo da bomba de captação de água bruta da CORSAN (CB). E suspensão
total da captação de água pelos arrozeiros sempre que os níveis do Rio dos Sinos atinja (em sentido
decrescente) 50cm acima do crivo da bomba de captação de água bruta do SEMAE (SL), ou 60cm
acima do crivo da bomba de captação de água bruta da COMUSA (NH), ou 70cm acima do crivo da
bomba de captação de água bruta da CORSAN (CB). A compreensão dos representantes das
entidades membro presentes foi de que o acordo é da alçada das duas categorias diretamente
envolvidas, pelas suas peculiaridades. Ficou referendado pela plenária que a Diretoria do
COMITESINOS convocará reunião entre os representantes das categorias, na qual serão definidos os
termos do acordo independentemente da participação de todas as partes interessadas ou não. O
resultado desta reunião será divulgado aos membros e encaminhado ao CRH/RS para publicação em
forma de resolução. 7) Apresentação sobre as intervenções do Ministério da Integração no
Sistema de Contenção de Cheias – Novo Hamburgo e São Leopoldo: O Eng. Francisco Morales e a
Biól. Ana Cristina Garcia, apresentaram dados sobre o Projeto Cheias, do Ministério da Integração
Nacional, em execução no Rio dos Sinos. Morales explicou que o projeto iniciou em 1978, com as obras
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de construção dos diques por conta das cheias registradas na década de 60, a partir da parceria entre o
Departamento Nacional de Obras de Saneamento - DNOS e o Governo Alemão. Ao longo do tempo,
ocorreram variações no sistema hidráulico e o sistema que vai de Novo Hamburgo a São Leopoldo foi
dividido em sessões de controle e monitoramento com variações de coeficientes. Foi quando
resolveram abrir um canal secundário, a ser alagado nos períodos de cheia, localizado nos fundos do
atual Clube Humaitá (São Leopoldo). A vegetação que se estabeleceu naturalmente dentro dos canais
(principal e secundário) começou a interferir no fluxo da água, sendo ainda um risco para início de
infiltrações a partir do enraizamento. Segundo o Secretário Municipal de Meio Ambiente de São
Leopoldo, Darci Zanini, na cheia de 2008 faltou 20cm para que a água do Rio ultrapassasse o limite do
muro na altura do Centro da cidade. Além do risco de transbordamento, a pressão que a água exerce
sobre os muros também oferece risco de rompimento. Ana Garcia explicou que foram suprimidas 718
árvores, causando impacto visual significativo, o que gerou muitos questionamentos pela comunidade e
o registro de 21 denúncias. Mas sendo uma obra de utilidade pública foi necessária a intervenção. A
compensação através do plantio de 21.000 mudas foi convertida parcialmente em estrutura para o
Parque Imperatriz Leopoldina, conforme acordado com a Prefeitura. Além da vegetação retirada, ainda
há a execução (já iniciada) de desassoreamento de aproximadamente 2 a 3 km de extensão. Luiz
Henrique Scharlau, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de São Leopoldo, mostrou a área de
intervenção em imagem de satélite. 8) Discussão sobre a entrada de novas entidades na
composição da plenária:Débora Cristina da Silva, Secretária Administrativa do COMITESINOS
explicou que algumas entidades manifestaram interesse em compor a plenária, nas categorias
“Indústria” e “Associações Comunitárias”. Com a revisão da freqüência de participação dos
representantes das entidades membro, aquelas com maior ausência foram consultadas sobre o
interesse na manutenção das vagas. Aquelas que não se manifestaram poderiam perder o assento para
as novas interessas. No entanto, pela falta de apresentação de documentos comprobatórios de
existência a mais de um ano e atuação na região da Bacia Sinos, a entrada das novas entidades não
pode ser avaliada. Assim, coube nesta reunião apenas o relato. 4) Aprovação da ata de 13/09/12: Pela
falta de quórum, a avaliação da ata ficou para a próxima reunião. 9) Notícias: Arno anunciou que o
Departamento de Recursos Hídricos do Estado - DRH/RS remeteu ao COMITESINOS uma proposta de
Termo de Referencia para contratação de serviços de “apoio técnico ao processo de Consolidação da
Base Técnica e Mobilização Social na bacia hidrográfica do Rio dos Sinos com vistas à consolidação do
Plano Sinos”. A Comissão Permanente de Assessoramento à Diretoria - CPA se reunirá para avaliação
do instrumento e retorno ao Departamento. Viviane noticiou que está sendo renovado convênio com a
REFAP, para patrocínio do Programa Permanente de Educação Ambiental da Bacia Sinos. A Secretária
ainda relatou que o COMITESINOS e outras entidades parceiras (como UNISINOS, FEEVALE,
EMATER, UPAN, Movimento Roessler, Centros Ambientais e Prefeituras) estão inscrevendo projeto no
Edital do Programa Petrobrás Ambiental 2012. Sem mais, Arno agradeceu a participação de todos,
encerrando a reunião. E, para constar, lavrei a presente ata que, depois de aprovada, será assinada
pelo Presidente, pelo Vice-Presidente e por mim.
São Leopoldo, 25 de outubro de 2012.

Adolfo Antonio Klein
Vice-Presidente

Arno Leandro Kayser
Presidente

Viviane Nabinger
Secretária Executiva
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