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 COMITESINOS 

6.a Reunião Ordinária/2012 

13 de dezembro de 2012 

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

Horário: 14h – 16h  

 
Pauta: 

1) Abertura; 

2) Assuntos gerais: Projeto Permanente de Educação Ambiental da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos - 
PPEA e Projeto Sinos D’água - Sustentabilidade dos Serviços Ambientais da Bacia Sinos; 

3) Anúncio sobre a contratação das atividades a serem desenvolvidas para o 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; 

4) Encerramento do Projeto VerdeSinos – apresentação dos resultados; 

5) Relato sobre a execução do Acordo para superação do período de escassez de água – 2012/2013 
(Deliberação CBHSINOS Nº 027/2012); 

6) Aprovação das atas de 13 de setembro e 25 de outubro de 2012; 

7) Processo eleitoral gestão 2013/2015 do COMITESINOS: Constituição da Comissão Fiscal e apresentação 
de proposta de cronograma; 

8) Apresentação sobre o empreendimento de ampliação da atividade de fabricação de aço e produtos 
siderúrgicos na GERDAU Riograndense, Sapucaia do Sul. 

 

 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° 08/12 - Reunião PLENÁRIA ORDINÁRIA 
Aos treze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e doze, a plenária do COMITESINOS reuniu-se 
às 14horas, no Mini Auditório da Biblioteca UNISINOS, município de São Leopoldo/RS, para a realização 
da sexta reunião ordinária do corrente ano, conduzida pela Diretoria do Comitê. 1) Abertura:  O 
Presidente, Arno Leandro Kayser abriu os trabalhos dando as boas vindas a todos e anunciando a ordem 
do dia. 2) Assuntos gerais:  Viviane Nabinger, Secretária Executiva do Comitê, noticiou que no último dia 
04 de dezembro foi assinado contrato de patrocínio entre a REFAP e a UNISINOS, para execução do 
Projeto Permanente de Educação Ambiental da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos – PPEA, coordenado 
pelo COMITESINOS. A parceria para execução das ações do PPEA vem desde 2005, com renovações a 
cada período. O atual contrato prevê 24 meses de patrocínio. O PPEA objetiva propiciar a articulação, a 
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mobilização e auxiliar na qualificação dos agentes promotores da educação ambiental, vinculados às 
estruturas oficiais dos municípios que integram a bacia hidrográfica do Rio dos Sinos, oferecendo 
instrumentos de apoio (informativos e formativos) para as atividades de formação de uma cultura de 
responsabilidade dos cidadãos para a melhoria da qualidade e da quantidade das águas da malha hídrica 
dos Sinos. A Secretária relatou que o COMITESINOS, juntamente com diversos parceiros, inscreveu 
novo projeto no edital 2012 do Programa Petrobrás Ambiental, chamado Projeto Sinos D’Água – 
Sustentabilidade dos Serviços Ambientais. O Projeto apresentado, construído coletivamente, incorpora 
ações propostas no Plano de Ações do Plano Sinos, ainda não validadas, mas que resultam de carências 
identificadas desde o Projeto MONALISA, como a) conservação de áreas úmidas, b) criação de unidades 
de conservação, c) proteção de encostas e nascentes. Se aprovado, o projeto partirá de experimentos e 
pesquisa científica; educação ambiental e participação social; e comprometimento das comunidades, 
resultando em ganhos para toda a sociedade pelos serviços ambientais prestados. 3) Anúncio o Plano 
Sinos:  O Presidente falou sobre os movimentos em prol da contratação das atividades a serem 
desenvolvidas para o 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. Segundo informações 
do DRH/RS, a Contadoria e Auditoria Geral do Estado – CAGE aprovou o Termo de referencia elaborado 
pelo Departamento com a colaboração do COMITESINOS. Tiago Lock, representante do DRH/RS no 
COMITESINOS, informou que a publicação deverá sair ainda em 2012, para contratação dos serviços 
necessários. 4) Encerramento do Projeto VerdeSinos : Viviane apresentou resultados do Projeto 
VerdeSinos, alcançados até o final de novembro/2012. Foi dado destaque para o envolvimento direto de 
quase 6.000 pessoas, a superação da meta de 330 hectares de mata ciliar em processo de 
recuperação/conservação, e para o Índice de Desempenho Ambiental (IDEA), elaborado pela 
patrocinadora Petrobrás. O IDEA prometido na ocasião d e apresentação da proposta foi de 261,24, e o 
alcançado ao final do Projeto foi de 348,20. Viviane destacou que todo este sucesso teve como base a 
cooperação e a dedicação de muitas pessoas e entidades. Nelson Baldasso, representante da EMATER 
no COMITESINOS, parceiro do VerdeSinos, reforçou o fato deque o patrocínio da Petrobrás encerrou em 
05 de dezembro de 2012, mas que o projeto já tem caráter permanente, como um movimento executivo e 
capaz de qualificar pessoas da comunidade à gestão dos recursos hídricos. Uwe Schulz, Coordenador 
Geral do VerdeSinos, resgatou a trajetória de parcerias entre UNISINOS e COMITESINOS, desde a 
execução da primeira etapa do Projeto Dourado em 2000, destacando a impressionante capacidade de 
mobilização do COMITESINOS. Uwe aproveitou a oportunidade para agradecer pela dedicação das 
equipes do COMITESINOS, da EMATER e demais parceiros, na tarefa de transformar conhecimento 
acadêmico-científico em produtos a serem aproveitados pela sociedade. Dra. Ximena Cardozo Ferreira, 
Promotora de Justiça Coordenadora da Rede Ambiental do Rio dos Sinos, reforça o reconhecimento 
registrado nas falas anteriores, destacando que o VerdeSinos realmente construiu pernas próprias e 
ensinou a todos sobre a força do trabalho coletivo. A reunião de conhecimento técnico, de possíveis 
arranjos entre pessoas e instituições, e isso tudo levado à ‘beira do rio’, foi um processo muito 
interessante. Hoje não é mais possível trabalhar isoladamente.Arno reforça que a calha do rio expressa 
os efeitos das ações do homem fora das suas águas. Neste sentido, o VerdeSinos é realmente um 
projeto que promove mudanças. Silvio Klein, representante da ASAEC no COMITESINOS, relatou seu 
acompanhamento durante a etapa inicial do Projeto, quando ele era presidente do Comitê. A surpresa da 
aprovação na seleção do Programa Petrobrás, concorrendo com mais de 900 projetos em todo o país, 
sendo um dos únicos dois contemplados no Estado, foi uma notícia muito positiva, especialmente por se 
tratar do resultado de trabalho coletivo, mas com base em estrutura tão enxuta como a do Comitê. 5) 
Relato sobre a execução do Acordo para superação do  período de escassez de água – 2012/2013 
(Deliberação CBHSINOS Nº 027/2012): Arno relatou que o acordo já foi acionado duas vezes desde o 
começo de sua vigência, em 01 de dezembro de 2012. Do dia 03 ao dia 05, e dodia10 ao dia 12, 
produtores de arroz ficaram sem captar água, pois o nível do Rio dos Sinos informado pela COMUSA em 
Novo Hamburgo foi de 0,70m e 0,67m, respectivamente. O Presidente valorizou o pronto atendimento 
dos produtores através do acionamento de seus pares, e destacou que a situação desperta muito 
interesse da imprensa. Pe. José Ivo Follmann, representante da UNISINOS no COMITESINOS, 
questionou sobre o comportamento descompassado dos níveis do Rio dos Sinos quando observados os 
dados de Campo Bom, Novo Hamburgo e São Leopoldo. Dra. Ximena explicou que, frente à perplexidade 
que afeta a todos pela diferença existente entre os níveis informados pelas operadoras desde 2009, foi 
aberto Inquérito Civil na Promotoria Regional da Bacia Sinos, como objetivo de estabelecer metodologia 
padronizada de tomadas das medições a fim de balizar adequadamente o acordo que vem sendo feito no 
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âmbito do COMITESINOS desde 2005, assegurando disponibilidade de água para o uso legalmente 
prioritário (abastecimento humano), mas buscando prejudicar o mínimo possível as atividades produtivo-
econômicas da região. Solicitada pela Promotoria Regional, a Agencia Nacional das Águas enviou equipe 
que vistoriou os pontos de tomada das medidas diárias de níveis do Rio dos Sinos pelas operadoras 
CORSAN, COMUSA e SEMAE. O relatório técnico das vistorias aponta inadequação dos equipamentos 
nos três pontos, sugerindo alterações que serão negociadas pela Promotoria com as operadoras 
posteriormente. De imediato, a Promotoria Regional sugere que o COMITESINOS refaça os termos do 
acordo com base nos dados das estações fluviométricas da ANA, em funcionamento nos municípios de 
Campo Bom e São Leopoldo, proporcionando maior confiabilidade no seu acionamento. Para colaborar 
com a operacionalização desta mudança, a Dra. Ximena passará ao COMITESINOS os contatos da 
CPRM, responsável pela tomadas das medições das estações. A empresa já se comprometeu em 
disponibilizar os dados diariamente, tendo que ser resolvida a realização desta tarefa em finais de 
semana. Frente ao exposto pela Promotora, que já havia sido formalizado ao Comitê em 11 de dezembro 
de 2012, Arno apresentou proposta de deliberação nos seguintes termos: 1) Acolhe integralmente a 
recomendação do MP/RS, nos termos apresentados; 2) Decide formalizar ao Departamento de Recursos 
Hídricos – DRH/RS e à CPRM o pedido de fornecimento das medições com base em termo de 
cooperação; 3) Delega ao Grupo de Trabalho Multidisciplinar, em caráter excepcional, ad referendum da 
plenária, a responsabilidade de adequar o acordo vigente entre as categorias “Abastecimento Público” e 
“Produção Rural”, para que corresponda exatamente aos níveis de referência adotados, com equivalência 
entre estes e os fornecidos pela CPRM, em atendimento à recomendação do MP/RS; e 4) Decide que, 
enquanto não estiver definida rotina bem estruturada e operando perfeitamente, manteremos as leituras 
atualmente fornecidas pelas operadoras, que deverão continuar a fazê-lo diariamente. Adolfo Klein, Vice-
Presidente do COMITESINOS, reforça que a plenária já havia delegado do GT Multidisciplinar autonomia 
para ajustar os termos do acordo, e que o mesmo pode continuar valendo para estes ajustes a serem 
feitos a partir da equivalência entre os dados das operadoras e da ANA. Sugestão aprovada pelos 
presentes. 6) Aprovação das atas de 13 de setembro e 25 de out ubro de 2012: Não foi possível pela 
falta de quórum. 7) Processo eleitoral gestão 2013/2015 do COMITESIN OS: A constituição da 
Comissão Fiscal foi postergada por conta do baixo quórum. O Presidente apresentou de proposta de 
cronograma para o processo de renovação, que será ajustado conforme data de publicação do aviso 
oficial pelo Estado na imprensa regional. A solicitação do Comitê foi de que a publicação saia em 20 de 
janeiro/2013, permitindo a conclusão do processo até 16 de maio do mesmo ano. 8) Apresentação 
sobre o empreendimento de ampliação da atividade de  fabricação de aço e produtos siderúrgicos 
na GERDAU Riograndense, Sapucaia do Sul:  Cinthia Schreiner, responsável pela área de saúde, 
segurança do trabalho e meio ambiente da GERDAU, apresentou projeto de ampliação da empresa, em 
linhas gerais, convidando todos a participarem da audiência pública que será realizada em 09 de janeiro 
de 2013, na Escola Vanessa Ceconett, em Sapucaia do Sul. Com a aprovação dos presentes, o 
COMITESINOS recomendará à FEPAM que os condicionantes, as medidas mitigadoras e as 
compensações ambientais a serem estabelecidos (para além daquelas a serem implementados 
diretamente na área do empreendimento), sejam direcionados exclusivamente e em consonância (em 
apoio) às ações de conservação das áreas estratégicas selecionadas pelo COMITESINOS, na bacia 
hidrográfica do Rio dos Sinos, a saber: área úmidas; implementação de unidades de conservação; 
proteção de encostas e nascentes em propriedades rurais; restauração de mata ciliar - propostas no 
Plano de Ações do Plano Sinos (Sistema Estadual de Recursos Hídricos, Lei 10.350/1994). Será ainda 
buscada agenda entre FEPAM, COMITESINOS e GERDAU para melhor ajuste destes termos.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, 13 de dezembro de 2012. 
 
 
    Adolfo Antonio Klein                     Arno Leandro Kayser                               Viviane Nabinger      
 Vice-Presidente                                Presidente                                  Secretária Executiva                     
 


