COMITESINOS
a

6. Reunião Extra-ordinária/08
11 de Dezembro de 2008
Local: Sala de Seminários da Biblioteca UNISINOS, São Leopoldo / RS
Horário: 14h – 16h

Pontos de Pauta:
1. Abertura e aprovação das atas das reuniões de outubro (3ª Ordinária/08) e novembro (4ª Ordinária/08);
2. Calendário de reuniões 2009;
3. Esclarecimentos sobre os editais da Secretaria da Irrigação;
4. Apresentação do relatório sobre a mortandade de peixes ocorrida em outubro de 2006 – Sra. Ana Peliini
(Presidente da FEPAM);
5. Assuntos Gerais.

Entidades Presentes
Grupos e Categorias presentes: Grupo I – Usuários da Água – Abastecimento: COMUSA, CORSAN e
SEMAE; Esgotamento Sanitário e Resíduos Sólidos: COMUSA e CORSAN; Drenagem Urbana: ausente;
Geração de Energia: CEEE; Mineração: Assoc. dos Extratores Minerais, Comerciantes e Garimpeiros dos
Vales do Sinos e Paranhana; Lazer e Turismo: Instituto Martim Pescador; Produção Rural: STR de Novo
Hamburgo, São Leopoldo e Sapucaia do Sul; Indústria: AICSul, SINPASUL, SINDIQUIM e ACIS –
Sapucaia do Sul; Grupo II – Representantes da População – Legislativos Municipais: ausente;
Associações Comunitárias: Assoc. Comunitária do Distrito de Entrepelado e Grupo Escoteiro Peregrino;
Clubes de Serviço: Rotary Club São Leopoldo Leste; Instituições de Ensino, Pesquisa e Extensão:
UNISINOS, EMATER, FEEVALE e UNILASALLE; ONG’s Ambientalistas: Movimento Roessler, UPAN e
Projeto Mira Serra; Associações Profissionais: Assoc. Arquitetos e Engenheiros Civis de Novo Hamburgo e
Assoc. dos Engenheiros da CORSAN; Organizações Sindicais: SINDIBIO/RS; III Grupo: Representação do
Governo do Estado: Centro Estadual de Vigilância em Saúde e FEPAM; CPA: METROPLAN, UNISINOS;
Demais Presentes: Henrique Kotzian (Consultor do Plano Sinos); Rejane Dreher, Carla Nunes, Lauro
Gräwer e Ernani Galvão da Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento Urbano de Novo Hamburgo;
Roges Vargas ( SINDIÁGUA), Ana da Rocha e Jaqueline Haudt (SINDPROF/NH); Darci Zanini
(SEMMAM / SL); Alex Trenbin (PM Sapiranga); Loreni Santos e Melissa Vilches (Projeto Dourado); Ana
Pellini, Enio Leite e Lucia Rodrigues (FEPAM).
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013

ATA N° 09/08 - Reunião EXTRAORDINÁRIA
No dia 11 de dezembro do ano 2008, a plenária do COMITESINOS reuniu-se às 14horas, na Sala de
Seminários I da Biblioteca UNISINOS, São Leopoldo/RS, para a realização da sexta reunião extraordinária do corrente ano, coordenada pela diretoria do comitê. 1) Abertura e aprovação de atas:
Sr. Silvio Klein, Presidente do Comitesinos procede com a abertura dos trabalhos agradecendo a
presença dos membros e demais presentes. Sobre as atas das reuniões plenárias de outubro (3ª
Ordinária/08) e novembro (4ª Ordinária/08), Sr. Silvio coloca em apreciação as mesmas que foram
enviadas previamete de forma eletrônica a todos os membros. Sra. Cleusa Cunha, representante da
CORSAN na categoria “Esgotamento Sanitário e Resíduos Sólidos” do Comitesinos, destaca que a
grafia do nome do Sr. Edson Helfenstein está errada na ata de novembro. Comprometendo-se a
fazer a correção, Sr. Silvio coloca as atas em regime de votação. Aprovadas as atas, deu seqüência
à pauta. 2) Calendário de reuniões 2009: Sr. Silvio apresenta o calendário de reuniões proposto
para o ano de 2009, previamente remetido aos membros. Fica aprovado o calendário sugerido de
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reuniões ordinárias (08/jan, 12/mar, 14/mai, 09/jul, 10/set e 12/nov) e extraordinárias (12/fev, 09/abr,
18/jun, 13/ago, 08/out e 10/dez). Sr. Silvio esclarece que as reuniões ordinárias são obrigatórias e as
extraordinárias chamadas conforme necessidade, mas que em 2009 as reuniões extraordinárias
serão fundamentais para o processo de elaboração do Plano de Bacia da Bacia Hidrográfica do Rio
dos Sinos – Plano Sinos. O calendário foi aprovado por todos. 3) Esclarecimentos sobre os
editais da Secretaria da Irrigação: Sr. Silvio lembra que todos os membros receberam, via correio
eletrônico, o material sobre a aprovação da Lei nº 13.063, que institui o Programa Estadual de
Irrigação, destacando os seus principais pontos. Após, explica que com base na lei, a Secretaria
Extraordinária da Irrigação e Usos Múltiplos da Água - SEIUMA lançou editais de contratação de
estudos de viabilidade técnica e ambiental para instalação de obras de acumulação de água, bem
como editais de contratação de empresas para a execução dos projetos de acumulação. Para a
Bacia Sinos foram lançados dois editais, um de estudos e o outro de elaboração de projetos de
quatro barramentos na bacia do Sinos. Conforme Sr. Silvio, assim que a diretoria do Comitê soube
destes Editais, foi feito contato com o Departamento de Recursos Hídricos da SEMA – DRH/RS e
está sendo gestionado junto à SEIUMA para que ambos os processos possam ser trazidos às
discussões desta plenária e possam ser considerados dentro do Plano Sinos. 5) Assuntos Gerais:
Considerando a necessidade de aguardar pela chegada da Sra. Ana Pellini, da FEPAM, Sr. Silvio
adianta o último ponto de pauta. Para começar, passa a palavra à Vice-presidente do Comitesinos e
Coordenadora do Plano Sinos, Sra. Luciana Gomes. Ela noticia a instalação do Grupo Gestor,
ocorrida em 05 de dezembro/08. São membros do Grupo Gestor representantes de órgãos de
Governo (Estaduais e Federais), além de duas Organizações Não-governamentais da sociedade
civil e os representantes das entidades-membro da Comissão Permanente de Assessoramento da
Direção do Comitesinos – CPA. Na ocasião de instalação, conforme afirma Sra. Luciana, foi
aprovado o Relatório de Acompanhamento do Plano Sinos – Etapa 2008. A ser remetido ao Fundo
Nacional do Meio Ambiente – FNMA, nos próximos dias. Sra. Luciana reforça que as reuniões extraordinárias do Comitesinos serão fundamentais para o processo de elaboração do Plano Sinos. Sr.
Darci Zanini, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de São Leopoldo, divulga a Assembléia de
Renovação do Conselho Municipal, a realizar-se no dia 15 de dezembro, às 19 horas, no Auditório
da EMEF Irmão Weibert – Fião. A abertura contará com a apresentação do Plano Nacional de
Saneamento, pelo Presidente da ASSEMAE, Sr. Arnaldo Dutra. Anuncia ainda a visita de
representantes do Governo Italiano à São Leopoldo e ao Pró-Sinos, em função do programa “100
Projetos para 100 Cidades”, em que a cidade capilé representa a Bacia Sinos. Sr. Leonardo
Sthanke, representante do Instituo Martim Pescador na categoria “Lazer e Turismo” do Comitesinos,
entrega à Sra. Luciana Gomes propostas elaboradas pela entidade para contribuir com o Plano
Sinos. Sr. Silvio comenta que a reunião realizada em Santo Antônio da Patrulha, no mês de
novembro/08, foi muito proveitosa e importante por levar o comitê para mais perto da comunidade.
Reforça que a idéia é realizar uma reunião semestral fora de São Leopoldo (sede do Comitesinos), e
que no próximo semestre uma plenária será realizada no município de Taquara. O novo Secretário
de Meio Ambiente e Planejamento Urbano de Novo Hamburgo, Sr. Ernani Galvão, disponibiliza o
município para recepcionar uma plenária em 2009. Sr. Arno Kaiser, representante do Movimento
Roessler na categoria “Organizações Ambientalistas’ do Comitesinos sugere que nas reuniões locais
sejam propiciados espaços para apresentação das experiências do município, valorizando as
iniciativas junto à comunidade regional. Sra. Viviane Nabinger, Secretária Executiva do Comitesinos
e Coordenadora do Programa Permanente de Educação Ambiental da Bacia Sinos - PPEA
apresenta os resultados do curso de Educação Ambiental: Conceitos e Legislação, do qual
participaram 50 pessoas, com 72% de aproveitamento (conclusão do exercício proposto de
elaboração de projetos). A fase seguinte, conforme Sra. Viviane é de adesão voluntária e buscará
apoiar aqueles que desejarem executar seus projetos, buscando estimular o trabalho em rede. Para
encerrar os assuntos gerais, Sr. Silvio convida todos a participarem do evento público que visa
conquistar novas adesões ao Projeto Piloto de Recomposição de Mata Ciliar na Bacia Sinos. Será
realizado na segunda-feira, dia 15 de dezembro, às 10h, na Câmara de Vereadores de Santo
Antônio da Patrulha. 4) Apresentação do relatório da FEPAM sobre a mortandade de peixes
ocorrida em outubro de 2006: Sr. Ênio Leite, Engenheiro Químico da FEPAM, apresenta dados da
rede de monitoramento de qualidade das águas do Sinos. Destaca que os pontos de amostragem
instalados na foz dos Arroios Luis Rau (Novo Hamburgo) e Portão (Estância Velha) constatam os
piores índices de qualidade de água da Bacia. Porém, Sr. Ênio observa que o crescente lançamento
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de matéria orgânica (efluente cloacal e industrial), tem provocado a gradual redução de qualidade da
água na região, sendo este o problema crônico da Bacia. Nos exames a partir de 2007, foram
constatadas melhoras de alguns índices, em parte por não ter ocorrido estiagens. Segundo Sr. Ênio,
os
dados
apresentados
podem
ser
acessados
pelo
sítio
da
FEPAM
(http://www.fepam.rs.gov.br/qualidade/qualidade_sinos/sinos.asp). Sra. Maria Lucia Kolowski
Rodrigues, Engenheira Química da FEPAM, prossegue com a apresentação específica sobre a
mortandade de peixes ocorrida em 2006 no Rio dos Sinos, foz do Arroio Portão. A maior parte dos
dados referem-se à segunda mortandade de peixes, ocorrida em 24 de outubro de 2006, 16 dias
após a primeira, e são do Departamento de Laboratórios Divisões de Amostragem, Química de
Biologia e Proar. As possíveis causas apontadas para a mortandade de peixes foram: ocupação
humana desordenada, em desacordo com o planejamento existente para o uso do solo; uso das
áreas de recarga do rio pela agricultura; desmatamento, principalmente das matas ciliares; falta de
recursos para implementação dos sistemas de coleta e tratamento de esgotos cloacais na área da
bacia; necessidade de implementação de um programa de saneamento básico integrado para a
Bacia Hidrográfica do Rio do Sinos. Conforme a Sra. Lúcia, a integração dos resultados das análises
físicas, químicas e biológicas mostra que todos os locais avaliados pela FEPAM no rio dos Sinos
apresentam tendência de queda nas concentrações médias de Oxigênio Dissolvido - OD, ao longo
do tempo. Durante o período considerado emergencial, as concentrações de OD apresentaram os
valores mais baixos (próximos de zero), que inviabilizam a sobrevivência da vida aquática. O exame
necroscópico de peixes confirmou essa situação, apontando insuficiência respiratória como
diagnóstico do quadro macro e microscópico avaliado; e houve importante contribuição de alguns
afluentes para a alteração da qualidade do corpo hídrico principal (especialmente Canal João
Correa, Arroio Luiz Rau e Arroio Portão). Ações de fiscalização da FEPAM constataram in loco
condições inadequadas de operação de sistemas de controle de efluentes industriais e de
disposição de resíduos. Segundo Sra. Lúcia, a FEPAM conclui que os diversos lançamentos de
natureza industrial e urbana, que formam estoques de misturas complexas no ambiente fluvial; o
consumo aumentado de água para uso agrícola; as condições de baixa disponibilidade hídrica na
bacia; as condições de temperatura mais elevada da água; a estagnação das águas na porção
inferior do rio contribuíram para uma queda do teor de OD na água, que atingiu níveis impróprios
para a sobrevivência dos peixes. Sr. Silvio retoma a palavra, agradece as apresentações dos
técnicos e relata reunião realizada entre a Direção do Comitesinos e a Presidência da FEPAM sobre
a Portaria 074/2007, que proíbe o licenciamento de empreendimentos novos ou ampliação dos
existentes (com médio e alto potencial poluidor hídrico) até que o Instrumento de Enquadramento da
bacia hidrográfica esteja formalizado e efetivado. Com base nos dados apresentados, e
considerando o processo já iniciado de elaboração do Plano Sinos (incluindo a revisão e
formalização do Enquadramento), Sr. Silvio propõe que a FEPAM revise a Portaria, para que ela não
proíba inclusive aqueles empreendimentos que podem contribuir para a manutenção qualiquantitativa das águas da Bacia. Sra. Ana Pellini, Presidente da FEPAM, diz que a entidade está
disposta a revisar a portaria a partir da argumentação técnica do Comitesinos e pede que uma
proposta seja formalmente encaminhada. Após algumas considerações da plenária, Sr. Silvio propõe
que este ofício seja balizado pela CPA do Comitesinos para formular a solicitação da revisão da
Portaria 074/2007 da FEPAM, o que foi aprovado por todos os membros da Plenária. 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 Vice-Presidenta e por mim.
São Leopoldo, 11 de dezembro de 2008.
Silvio Paulo Klein
Presidente

Luciana Paulo Gomes
Vice-Presidente

Viviane Nabinger
Secretária Executiva

