
 

  
 COMITESINOS 

6.a Reunião Ordinária/2010 

09 de dezembro de 2010 

Local: Câmara de Vereadores de Sapiranga / RS. 

Horário: 14h – 16h30  

 
Pontos de Pauta: 

1) Abertura; 

2) Apresentação da Prefeitura Municipal de Sapiranga, sobre a Estação de Tratamento de Esgotos do município; 

3) Apreciação e aprovação da ata da reunião plenárias de 11 de novembro/10; 

4) Proposta de criação de Grupo de Trabalho para revisão do Enquadramento Legal das Águas da Bacia Sinos 
(incluindo o tema da Portaria FEPAM 036/2010 - em anexo); 

5) Proposta de Deliberação sobre a contabilidade 2009 do COMITESINOS; 

6) Apresentação do detalhamento da reedição do acordo para possível situação de escassez de água, entre as 
categorias “Abastecimento Público” e “Produção Rural”; 

7) Apresentação de proposta de manifestação pública sobre as ocorrências de mortandades de peixes na Bacia 
Sinos; 

8) Atuação da Promotoria de Justiça Regional de Defesa do Meio Ambiente das Bacias Hidrográficas dos Rios 
Sinos e Gravataí; 

9) Proposta de calendário para o ano de 2011; 

10) Informes gerais.  
 

 Entidades Presentes 

Grupo I – Usuários da Água - Abastecimento Público: COMUSA, CORSAN e SEMAE; Esgotamento Sanitário e 
Resíduos Sólidos: CORSAN e PM de Sapiranga; Drenagem Urbana: PM de Santo Antonio da Patrulha; Geração de 
Energia: ausente; Mineração: Assoc. Dos Extratores Minerais dos Vales do Sinos e Paranhana; Lazer e Turismo: 
Instituto Martim Pescador; Produção Rural: STR de Três Coroas, Assoc. dos Arrozeiros de Santo Antonio da 
Patrulha; Indústria: AIC Sul; Grupo II – Representantes da População - Legislativos Municipais e Estadual: Câmara de 
Santo Antônio da Patrulha; Associações Comunitárias: ausente; Clubes de Serviço: Rotary Club Novo Hamburgo 25 
de Julho; Rotary Club Novo Hamburgo e Rotary Club São Leopoldo Leste; Instituições de Ensino, Pesquisa e 
Extensão: EMATER, UNISINOS e UNILASALLE; ONG’s Ambientalistas: UPAN e Movimento Roessler; Associações 
Profissionais: Assoc. Arquitetos e Engenheiros Civis de Novo Hamburgo, Assoc. Engenheiros da CORSAN e Assoc. 
Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental; Organizações Sindicais: ausente; III Grupo: Representação do 
Governo do Estado: Fundação Zoobotânica; Representantes do Sistema: FEPAM; CPA: METROPLAN e Consórcio 
Pró-Sinos; Demais Presentes: SINDIÁGUA, Hidrocivil, PM São Leopoldo, PM Novo Hamburgo, PM Parobé, PM 
Esteio, PM Sapucaia do Sul, AGABRITAS, Projeto Cururuay, SOS Rio dos Sinos, PM Araricá, CEMEAM, PM 
Glorinha, PM Nova Santa Rita e membros da comunidade. 
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ATA N° 09/10 - Reunião PLENÁRIA 
No dia nove de dezembro do ano de dois mil e dez, a plenária do COMITESINOS reuniu-se às 
14horas, na Câmara de Vereadores de Sapiranga/RS, para a realização da nona reunião plenária do 
corrente ano, coordenada pela diretoria do comitê. 1) Abertura:  O Presidente do COMITESINOS, Sr. 
Silvio Paulo Klein, procedeu com a abertura dos trabalhos agradecendo pela receptividade do 
município de Sapiranga ao Prefeito Municipal, Sr. Nelson Spolaor, e ao Diretor Municipal de Meio 
Ambiente, Sr. Julio Agápio. O Prefeito deu as boas vindas aos presentes e citou que o município está 
comprometido em contribuir com a sustentabilidade da região e que uma das iniciativas é a execução 
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de obras de saneamento. 2) Apresentação da Prefeitura Municipal de Sapirang a, sobre a 
Estação de Tratamento de Esgotos do município: Sr. Julio Agápio introduziu sua apresentação 
destacando que a falta de tratamento de esgoto doméstico tem sido um dos principais responsáveis 
pela baixa qualidade das águas da bacia. Apresentou em linhas gerais o projeto da Estação de 
Tratamento de Esgotos do Bairro São Luiz, o mais urbanizado do município. Subdividido em três 
módulos o projeto pretende tratar 80% de todo o efluente doméstico da cidade de Sapiranga, 
representando um investimento total de R$ 19,4 milhões. Atualmente, está sendo executada a obra 
do primeiro módulo, a ser concluído ainda em 2011, com capacidade para tratar 30% dos esgotos do 
município. 3) Apreciação e aprovação da ata da reunião plenári a de 11 de novembro/10:  O 
Presidente ressaltou que a proposta de ata foi remetida previamente aos membros do 
COMITESINOS para leitura e apontamento das possíveis alterações. Sem manifestações dos 
presentes, a proposta de ata foi colocada em regime de votação, sendo aprovada.  4) Proposta de 
criação de Grupo de Trabalho para revisão do Enquad ramento Legal das Águas da Bacia 
Sinos:  A Secretária Executiva do COMITESINOS, Sra. Viviane Nabinger, apresentou a 
recomendação da Comissão Permanente de Assessoramento à Diretoria – CPA, de criação de um 
Grupo de Trabalho que possa discutir formas e caminhos de retomar o processo de formulação de 
proposta de enquadramento, a partir dos dados disponíveis atualmente, e retomando os termos do 
Enquadramento feito entre 2000 e 2002. Embora este tema seja uma das metas do projeto de 
elaboração do Plano de Bacia, a suspensão do processo de execução deste exige que sejam 
buscadas outras alternativas, mesmo que não sejam as ideais, pela relevância para o 
desenvolvimento econômico e social da região, em especial frente à Portaria FEPAM 036/2010. A 
Secretária coloca a proposta de que o GT seja composto pelos membros da Diretoria, alguns dos 
membros da CPA, e convidados como a Sra. Lucia Coelho da ABES/RS, o Prof. Uwe Schulz da 
UNISINOS, a Sra. Maria Salete Cobalchini da FEPAM e os consultores técnicos do Plano Sinos, por 
adesão. Com a aprovação da plenária o GT será consultado pela Secretaria Executiva do 
COMITESINOS sobre a disponibilidade de agenda para esta demanda. 5) Proposta de Deliberação 
sobre a contabilidade 2009 do COMITESINOS:  Sr. Adolfo Klein, representante da AICSul na 
Categoria Indústria e membro da Comissão Fiscal do Comitesinos, relatou que a Comissão esteve 
reunida para avaliação dos registros contábeis e comprovações fiscais de movimentação financeira 
do Comitê, do ano de 2009. Julgando corretos todos os procedimentos que compreendem a Conduta 
Fiscal do COMITESINOS, a Comissão Fiscal recomendou que as contas, balancete, livro caixa 
fossem deliberadas pela plenária como aprovadas. Para tanto, Sr. Adolfo apresentou a proposta de 
Deliberação CBHSINOS014/2010, que foi aprovada pela plenária. 6)Apresentação do 
detalhamento da reedição do acordo para possível si tuação de escassez de água, entre as 
categorias “Abastecimento Público” e “Produção Rura l”:  A Secretária Executiva relatou que na 
reunião plenária realizada em 11 de novembro, no município de Estância Velha, foi apresentada e 
discutida a primeira proposta de reedição do acordo estabelecido entre as categorias “Abastecimento 
Público” e “Produção Rural” em anos anteriores, para situações de escassez de água. Frente à 
necessidade de aprimoramento dos termos, os representantes das categorias reuniram-se em 03 de 
dezembro/10. A partir do detalhamento de alguns pontos, as categorias acordaram sobre a questão 
conforme o que segue: 1 - Estabelecer que o bombeamento continuado, nos termos estabelecidos 
nas portarias de Outorga do Direito do Uso da Água, emitidas pelo Departamento de Recursos 
Hídricos, 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. 2 – Estabelecer que, quando atingidos os níveis de alerta descritos no Item 1, será 
adotado um regime intermitente de operação dos sistemas de captação de água para irrigação de 
arroz, com 48 (quarenta e oito) horas de bombeamento e 48 (quarenta e oito) horas de paralisação. 
2.1 – O início do regime intermitente de operação terá início a partir da zero hora do dia subseqüente 
àquele em que forem registrados os níveis de alerta. 3 – Estabelecer que, 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 1. 4 – Estabelecer 
que, caberá ao Departamento de Recursos Hídricos informar à Secretaria Executiva do 
COMITESINOS o início do regime intermitente de bombeamento ou a paralisação total do 
bombeamento. A Secretaria Executiva do COMITESINOS comunicará as entidades-membro da 
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decisão do Departamento de Recursos Hídricos. 4.1 – O reinício do bombeamento intermitente, ou 
do bombeamento continuado, somente poderá ocorrer após comunicado do Departamento de 
Recursos Hídricos à Secretaria Executiva do COMITESINOS, a quem competirá informar aos 
representantes das entidades-membro vinculadas à produção rural, integrantes do COMITESINOS. 
5 – O SEMAE, a COMUSA e a CORSAN deverão informar diariamente ao Departamento de 
Recursos Hídricos e à Secretaria Executiva do COMITESINOS, os níveis do Rio dos Sinos nos seus 
respectivos pontos de captação de água para abastecimento público (vide Item 1). Esta deliberação, 
aprovada pela plenária do COMITESINOS, será apresentada à Secretaria Executiva do Conselho de 
Recursos Hídricos do Rio Grande do Sul e ao Departamento de Recursos Hídricos da Secretaria de 
Estado do Meio Ambiente - SEMA. 7) Apresentação de proposta de manifestação pública  sobre 
as ocorrências de mortandades de peixes na Bacia Si nos:  O Presidente introduziu este tema 
relatando brevemente os episódios de mortandades recorrentes na Bacia do Sinos e sobre as 
afirmações equivocadas que autoridades da área ambiental têm feito publicamente. Sobre isso, 
convidou o Hidrólogo da Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luiz Roessler - 
FEPAM, Sr. Diego Carrillo, para manifestar-se. Em nome dos técnicos da FEPAM, Sr. Diego colocou 
que não concordam com o exposto pela Presidente da casa, Sra. Regina Telli, em entrevista 
concedida à Rádio Gaúcha, no dia 07 de dezembro/10, sobre a gestão dos recursos hídricos no 
Estado do Rio Grande do Sul. Desconfortáveis com a postura da Presidente, os técnicos elaboraram 
um pequeno texto (lido na plenária), já assinado por eles e que será publicizado. Sr. Silvio Klein 
prosseguiu com a leitura da minuta de manifestação do COMITESINOS sobre as ocorrências de 
mortandade de peixes na Bacia Sinos. Frente algumas contribuições da plenária, ficou definido que a 
Diretoria buscaria agregar as sugestões ao texto para depois fechar a versão final com os membros 
da CPA, por meio eletrônico, estando desta forma aprovados os termos do documento por 
unanimidade da plenária. O documento será remetido à imprensa, aos membros do Comitesinos, 
autoridades, e parceiros dos projetos coordenados pelo Comitê. 8) Atuação da Promotoria de 
Justiça Regional de Defesa do Meio Ambiente das Bac ias Hidrográficas dos Rios Sinos e 
Gravataí:  O Presidente agradeceu pela presença do Dr. Daniel Martini, Promotor de Justiça da 
Regional de Defesa do Meio Ambiente das Bacias do Sinos e Gravataí, e convidou-o a manifestar-
se. O Promotor explicou que o Ministério Público já havia recentemente criado as Redes Ambientais 
de Promotores, por bacia hidrográfica, mas que estes profissionais atuam em suas comarcas 
atendendo outros tipos de processo. A Promotoria Regional de Defesa do Meio Ambiente será 
exclusiva para a área ambiental, inclusive podendo receber o suporte técnico necessário para a 
avaliação e punição de cada caso. Relatou que sabia da deficiência dos órgãos de controle 
ambiental, mas que foi surpreendido com a total carência de material básico de coleta de água para 
análise e de teste de um parâmetro fundamental como pH in loco. Anunciou que no dia 15 de 
dezembro/10 será realizada reunião com os prefeitos municipais e representantes de outros órgãos 
ligados ao meio ambiente da bacia do Sinos, para discutir medidas emergenciais de tratamento de 
esgotos e fiscalização. Reconhecendo as particularidades da Bacia Sinos, Dr. Daniel colocou-se à 
disposição do COMITESINOS e dos municípios, para busca de alternativas eu resultem em melhores 
condições ambientais na região. 9) Proposta de calendário para o ano de 2011:  O Presidente 
apresentou a proposta de calendário para realização de reuniões plenárias em 2011, sendo 
aprovado com a primeira agenda marcada para dia 03 de março/11. 10) Informes Gerais:  Sra. 
Viviane divulgou que o projeto “Conhecendo os Banhados”, da Escola Municipal 25 de Julho (Escopa 
Pólo do Projeto Dourado de Educação Ambiental), no município de Campo Bom, foi a única finalista 
do Prêmio ANA 2010 da região, e que recebeu em Brasília, o premio de primeira colocada na 
categoria Ensino. O Projeto tem a Coordenação da Profa. Margarida Telles. 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, 09 de dezembro de 2010. 
 
 
 
               Silvio Paulo Klein              Luciana Paulo Gomes                  Viviane Nabinger 
                         Presidente                         Vice-Presidente                    Secretária Executiva 
 

 


