
 

  
 COMITESINOS 

5.a Reunião Ordinária/2010 

11 de novembro de 2010 

Local: Auditório do Centro Tecnológico do Couro – SENAI, Estância Velha / RS. 

Horário: 14h – 16h30  

 
Pontos de Pauta: 

1) Abertura; 
2) Apresentação dos resultados do monitoramento ambiental das águas do Arroio Estância Velha / Portão 

(Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Preservação Ecológica - SEMAPE Centro Tecnológico do 
Couro - SENAI); 

3) Apreciação e aprovação das atas das reuniões plenárias de 12 de agosto/10, 26 de agosto/10 e 23 de 
setembro/10; 

4) Apresentação e discussão sobre proposta de reedição de acordo para possível situação de escassez 
de água para os próximos meses; 

5) Situação atual do Plano de Bacia; 
6) Discussão sobre a Portaria FEPAM 036/2010 e apresentação de proposta de deliberação; 
7) Proposta de criação de Grupo de Trabalho para revisão do Enquadramento Legal das Águas da Bacia 

Sinos; 
8) Proposta de implantação de Comissão Fiscal no COMITESINOS; 
9) Relato do andamento dos trabalhos da Agência da Região Hidrográfica do Guaíba, incluindo o anúncio 

dos projetos selecionados pela Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos para composição do Plano Piloto 
da Região Hidrográfica do Guaíba; 

10) Apresentação e discussão sobre proposta de calendário para o ano de 2011; 
11) Informes gerais: 
- Encontro Nacional de Comitês de Bacia; 
- Estudos AEA – Avaliação estratégica Ambiental na Bacia Sinos, contratados pela SEIUMA. 

 

 Entidades Presentes 

Grupo I – Usuários da Água - Abastecimento Público: COMUSA, CORSAN e SEMAE; Esgotamento Sanitário e 
Resíduos Sólidos: SEMAE, COMUSA e PM de Sapiranga; Drenagem Urbana: PM de Santo Antonio da Patrulha; 
Geração de Energia: CEEE; Mineração: Assoc. Dos Extratores Minerais dos Vales do Sinos e Paranhana; Lazer e 
Turismo: ausente; Produção Rural: STR de Santo Antônio da Patrulha, Assoc. dos Arrozeiros de Santo Antonio da 
Patrulha e Sind. Rural de Santo Antonio da Patrulha; Indústria: AIC Sul e Sind. Ind. De Calçados de Sapiranga; Grupo 
II – Representantes da População - Legislativos Municipais e Estadual: Câmara de Santo Antônio da Patrulha; 
Associações Comunitárias: ausente; Clubes de Serviço: Rotary Club São Leopoldo Leste; Instituições de Ensino, 
Pesquisa e Extensão: EMATER, UNILASALLE e FEEVALE; ONG’s Ambientalistas: Movimento Roessler; 
Associações Profissionais: Assoc. Arquitetos e Engenheiros Civis de Novo Hamburgo; Organizações Sindicais: 
ausente; III Grupo: Representação do Governo do Estado: ausente; Representantes do Sistema: FEPAM e DRH/RS; 
CPA: METROPLAN e Consórcio Pró-Sinos; Demais Presentes: Centro Municipal de Educ. Ambiental Estaçao 
Ecológica, SINDIÁGUA, PM de Estância Velha, PM Parobé, SENAI, PM São Leopoldo, PM Novo Hamburgo, PM 
Canela, IEMA/ES, AMBRAST, SINCEPEL e membros da comunidade. 
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ATA N° 08/10 - Reunião PLENÁRIA 
No dia onze de novembro do ano de dois mil e dez, a plenária do COMITESINOS reuniu-se às 
14horas, no Auditório do Centro Tecnológico do Couro – SENAI/RS, município de Estância 
Velha/RS, para a realização da oitava reunião plenária do corrente ano, coordenada pela diretoria do 
comitê. 1) Abertura:  O Presidente do COMITESINOS, Sr. Silvio Paulo Klein, procedeu com a 
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abertura dos trabalhos agradecendo a receptividade do município de Estância Velha na figura da 
Sra. Mara Carvalho, Chefe do Departamento Municipal de Indústria e Comércio, e da Sra. Darlene 
Rodrigues, Diretora do Centro Tecnológico do Couro – SENAI/RS, que deram as boas vindas aos 
presentes. Sr. Silvio estendeu o agradecimento à Sra. Marli Arigony (Secretária Municipal de 
Educação e Cultura), Sr. Claudenir Ferreira dos Santos (Secretário Municipal de Meio Ambiente e 
Preservação Ecológica), Sra. Karen Finkler Ost (Coordenadora Municipal do Projeto Dourado) e à 
Sra. Claudi Streb (Técnica da Secretaria Municipal de Meio Ambiente). Sr. Silvio manifestou-se 
dizendo que não poderia iniciar a reunião plenária sem trazer o assunto da mortandade de 
aproximadamente 10 mil peixes ocorrida no dia anterior (10 de novembro), na foz do Arroio Luiz Rau 
no Rio dos Sinos, em Novo Hamburgo. Pelas informações divulgadas pelos técnicos da FEPAM, que 
estiveram vistoriando o local com as equipes das Secretarias Municipais de Meio Ambiente de Novo 
Hamburgo e de São Leopoldo, não há duvidas de que houve algum lançamento, pois os peixes não 
estavam agonizantes (característica da morte por falta de oxigênio), que poderia ser decorrente da 
situação crônica de falta de qualidade de água. E em se tratando de um lançamento criminoso, deve 
ser punido e servir de aprendizado para que se possa evoluir na fiscalização pelos órgãos 
responsáveis de todas as esferas. O Presidente destacou informações divulgadas pela rede de 
monitoramento de qualidade da água do Rio dos Sinos através da FEPAM, que aponta melhoria nas 
condições de qualidade das águas da região, decorrente inclusive da melhora na fiscalização. 2) 
Apresentação dos resultados do monitoramento ambien tal das águas do Arroio Estância 
Velha / Portão (Secretaria Municipal do Meio Ambien te e Preservação Ecológica - SEMAPE e 
Centro Tecnológico do Couro - SENAI):  O Presidente passou a palavra ao Secretário Municipal de 
Meio Ambiente e Preservação Ecológica,  Sr. Claudenir Ferreira dos Santos, que apresentou dados 
do trabalho de monitoramento do Arroio Estância Velha / Portão, realizado desde 1999, através da 
aplicação de um Índice de Qualidade de Água – IQA, desenvolvido especificamente para este caso. 
Segundo o Secretário, a partir de 2006, o incremento da fiscalização sobre os empreendimentos 
instalados na sub-bacia do Arroio Estância Velha / Portão e o plano de monitoramento intensivo 
implantado no arroio, melhoraram a sua performance. 3) Apreciação e aprovação das atas das 
reuniões plenárias de 12 de agosto/10, 26 de agosto /10 e 23 de setembro/10: A Secretária 
Executiva do COMITESINOS, Sra. Viviane Nabinger, ressaltou que as atas foram remetidas 
previamente aos membros do COMITESINOS para leitura e apontamento das possíveis alterações. 
Sem manifestações dos presentes, as atas foram colocadas em regime de votação, sendo 
aprovadas.  4) Apresentação e discussão sobre proposta de reedi ção de acordo para possível 
situação de escassez de água para os próximos meses :  Sra. Viviane introduziu o tema 
informando da previsão de um verão de baixas precipitações, e ressalvando que a intenção do 
COMITESINOS era de já ter em mãos o estudo sobre os possíveis efeitos do remanso do Lago 
Guaiba sobre o Sinos, mas que, infelizmente, o Estado não atendeu a esta demanda por enquanto. 
Sem elementos mais concretos para aprimorar os termos do acordo estabelecido entre as categorias 
“Abastecimento Público” e “Produção Rural” nos anos anteriores, a Direção do COMITESINOS 
elaborou proposta de reedição do pacto. O texto foi remetido aos representantes das entidades 
membro das categorias envolvidas por meio eletrônico para avaliação ainda antes da plenária. A 
Secretária Executiva apresentou, por parágrafos, os termos do acordo sugerido e os membros das 
categorias puderam manifestar-se, discutindo cada um deles. Os membros presentes da categoria 
“Produção Rural” relataram que foi realizada reunião com seus pares nos município de Santo Antônio 
da Patrulha, em que foi discutida a proposta remetida por meio eletrônico. Considerados os 
problemas operacionais já registrados na captação de água do SEMAE (São Leopoldo), que tem sido 
o ponto de alerta de baixo nível do Sinos, fazendo com que seja paralisado o bombeamento de água 
pelas lavouras irrigadas da parte superior da Bacia, a categoria produção rural propôs que o alerta 
seja dado pela CORSAN, em sua estação de captação de água no município de Campo Bom. Sr. 
Emilio Wild, representante do SEMAE na categoria “Abastecimento Público”, destacou que não 
existe a correspondência colocada na proposta, entre as réguas de monitoramento do nível do Sinos 
em Campo Bom – CORSAN (0,70m acima da bomba de captação), Novo Hamburgo – COMUSA 
(0,60m acima da bomba de captação) e São Leopoldo (0,50m). Sr. Dilson Santos, representante da 
CORSAN na categoria “Abastecimento Público”, ressaltou que as réguas nos três pontos são 
georeferenciadas. Sr. Julio Volpi, representante da METROPLAN, afirmou que o acordo depende de 
um real `acordo` entre as partes, e como ainda não foi feito o estudo sobre os possíveis efeitos do 
remanso, temerário deixar São Leopoldo fora. O representante da AIC Sul na categoria “Indústria”, 
Sr. Adolfo Klein, lembrou que nos anos anteriores as indústrias aderiram voluntariamente, reduzindo 
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sua captação das situações de escassez de água. O Presidente valorizou o bom funcionamento do 
acordo nos anos anteriores, mas frente às considerações apresentadas, sugere a criação de um 
Grupo de Trabalho (GT) para aprofundar a discussão. Com o compromisso de reunir um GT 
composto por membros da Diretoria e das categorias envolvidas, mais representante do DRH/RS e 
os consultores do Plano Sinos, o acordo foi aprovado nos seguintes termos: “O bombeamento 
continuado, nos termos estabelecidos nas portarias de Outorga do Direito do Uso da Água, emitidas 
pelo Departamento de Recursos Hídricos, em situação de estiagem na bacia, somente será permitido 
enquanto o nível do Rio dos Sinos se mantiver acima de 0,50 m (cinqüenta centímetros) medidos a 
partir do crivo da bomba de captação do SEMAE em São Leopoldo, 0,60 m (sessenta centímetros) 
acima do crivo da bomba de captação da COMUSA, em Novo Hamburgo e 0,70 m (setenta 
centímetros) acima do crivo da bomba de captação da CORSAN em Campo Bom.” No artigo 3º, caso 
persista o decréscimo dos níveis do Rio dos Sinos, decorridas 24 (vinte e quatro) horas da hora de 
início do regime intermitente, deverão ser totalmente paralisados os sistemas de bombeamento, até 
que ocorra a recuperação dos níveis do Rio dos Sinos nos pontos descritos no item 1º. Nestas 
situações, o reinício do bombeamento intermitente, ou do bombeamento continuado, somente poderá 
ocorrer após comunicado do Departamento de Recursos Hídricos, dentro dos procedimentos 
estabelecidos no item 4º. Na mesma situação, o Setor Industrial avalia a possibilidade de reduzir o 
consumo de água, e as operadoras de saneamento poderão realizar campanhas de uso racional da 
água.Estas duas situações deverão ser melhor avaliadas pelo GT. Considerando o adiantado da 
hora, o Presidente propõe que os demais pontos da pauta sejam tratados na próxima plenária, em 09 
de dezembro, à exceção dos pontos 8 e 11 da pauta. 8) Proposta de implantação de Comissão 
Fiscal no COMITESINOS : Sra. Viviane apresentou a proposta de Deliberação CBHSINOS013/2010 
– para constituição da Comissão Fiscal do COMITESINOS, regimentalmente composta por três 
representantes de entidades membro. Com a aprovação da plenária a Comissão ficou formada com 
os seguintes participantes: Emilio Wild, representante do SEMAE na categoria “Abastecimento 
Público”, Adolfo Klein, representante da AIC Sul na categoria “Indústria” e Manoel Adam, 
representante da Câmara Municipal de Santo Antônio da Patrulha na categoria “Legislativos 
Municipais e Estadual”. 11) Informes gerais: Sr. Silvio divulgou o Encontro Nacional de Comitês 
de Bacia , que será realizado no final de novembro/2010, em Fortaleza-CE; e que foram concluídos 
os Estudos de Avaliação Estratégica Ambiental  da Bacia Sinos, contratados pela SEIUMA, e que o 
COMITESINOS que torná-los públicos. Agradecendo pela participação e contribuições dadas pelos 
representantes das entidades membro do comitê e convidados, 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 novembro de 2010. 
 
 
               Silvio Paulo Klein                                Viviane Nabinger 
                       Presidente                                      Secretária Executiva 
 

 


