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         CÂMARA TÉCNICA DE GESTÃO DA REGIÃO LITORÂNEA  1 
ATA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA  2 

 A sétima reunião ordinária da Câmara Técnica da Região Litorânea teve lugar na sala da Secretaria 3 
do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMA em Porto Alegre – RS, no trigésimo dia do mês 4 
de maio do ano de dois mil e dezesseis, às quatorze horas.  Membros Presentes: Dilton de Castro- 5 
presidente CGBH Tramandaí; Leda Famer-presidente CGBH Litoral Médio; André Luiz Vieira Corrêa 6 
de Oliveira ,presidente do CGBH Mirim/São Gonçalo; Leonila Quartiero Ramos, presidente do CGBH 7 
Mampituba; Juliana Young –vice presidente do CGBH Camaquã; Elaine Regina Oliveira dos Santos - 8 
DRH/SEMA. Ausentes: Secretaria das Obras Públicas; CT de Gestão da Região Hidrográfica do 9 
Litoral. Demais presentes: Ângela Ferreira –Secretária Executiva CGBH Litoral Médio ; Reginaldo 10 
Arruda-Secretário Executivo do CGBH Mirim/São Gonçalo; Tiago Corrêa-Secretário Executiva CGBH 11 
Tramandaí; Carmem Silva-Secretária Executiva Adjunta do CRH/RS. ABERTURA: O Presidente 12 
Dilton de Castro agradece a presença de todos e abre a reunião saudando a todos os presentes.  13 
ORDEM DO DIA: O Presidente Dilton de Castro solicita inclusão de pauta,sendo sugerido por Tiago 14 
Corrêa: Manutenção/recursos para os  comitês.O Presidente coloca em votação a ata anterior (6ª) 15 
sendo aprovado pelos presentes. Coloca ainda que será debatido nesta reunião os seguintes 16 
assuntos, além da aprovação da ata, o Modelo de agência para a região; Construção de proposta de 17 
ações para encaminhar ao Fundo de Recursos Hídricos e  Comitê Gestor da Lagoa dos Patos. 18 
Carmem Silva informou que a inclusão dos representantes das Câmaras são alteradas conforme 19 
ocorre a atualização da diretoria dos Comitês, automaticamente, pois para as Câmaras técnicas de 20 
gestão devem ser a diretoria os representantes, com a participação dos secretários executivos, 21 
conforme orientação da Secretária Maria Patrícia Möllmann, já as Câmaras Técnicas podem ser 22 
representação  técnica. Carmem Silva ainda informou que a Secretária Maria Patrícia Möllmann 23 
entende que as Câmaras técnicas deverão atender às demandas do CRH. Além disso, Carmem Silva 24 
colocou que os Comitês devem enviar temas ao CRH, para irem a debate, discussão nas Câmaras. 25 
Leda Famer colocou que o CRH igualmente deve atender as demandas das Câmaras/Comitês. O 26 
Presidente Dilton de Castro colocou que a reunião de hoje atende os dois lados, demanda do CRH 27 
(Lagoa dos Patos) e demanda dos Comitês (orçamento ao FRH). O presidente coloca se aprovam a 28 
inversão de pauta: debater primeiramente a peça orçamentária a ser encaminhada ao FRH. Cada 29 
Comitê relatou como se encontra o andamento de seu plano de bacia, sendo colocado por Elaine 30 
Regina Oliveira dos Santos que o formato do TR (termo de referência) será reavaliado, analisado, 31 
pois os produtos finais estão ficando a desejar, após esta formulação os Comitês chancelam o 32 
modelo de TR. Leda Famer coloca que o DRH deve explicar cada fase e o processo dos planos de 33 
bacia aos comitês, e que o Conselho de Recursos Hídricos deve mobilizar os representantes do 34 
governo para as reuniões dos Comitês. Deverá ser enviado um ofício para os balcões de FEPAM 35 
com as datas de reuniões dos Comitês???Quem enviará-não ficou claro na gravação. O grupo ainda 36 
definiu que se deve incluir na proposta de aplicação financeira para 2017 o Comitê GBH Mampituba. 37 
O presidente Dilton de Castro colocou que os prazos são limitados, devem ser enviadas até agosto 38 
as propostas orçamentárias para o ano de 2017. A CT Litoral definiu que serão apresentadas as 39 
seguintes propostas orçamentárias ao FRH: Manutenção dos Comitês (5 Comitês);Rede de 40 
Monitoramento (Qualidade das águas); SIOUT; Qualificação Comitês (Todos); Planos de Bacia (04 41 
comitês); Comunicação Social regional; Plano de Ação Estrutural( Camaquã).Barragens/Comportas( 42 
Fortaleza); Convênio de gestão de águas subterrâneas. André Luiz Vieira Corrêa de Oliveira fez uma 43 
breve explanação para o grupo sobre o assunto Comitê gestor Laguna dos Patos para nivelamento, 44 
mas ficou definido que este assunto será debatido com mais tempo na próxima reunião. Será enviada 45 
por e-mail, pelo CRH a resolução que cria o Comitê da Laguna dos Patos. O assunto Modelo de 46 
agência para a região igualmente deverá ser debatido numa próxima pauta da CTL. Ficou acertado o 47 
dia 14 de julho, pela manhã em Porto Alegre a próxima reunião da CTL.  Nada mais havendo a tratar, 48 
a reunião foi encerrada e eu, Ângela Ferreira  fui a relatora. 49 


