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 1 
8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TECNICA DE 2 
GESTÃO DA REGIÃO HIDROGRÁFICA LITORÂNEA 3 

A Oitava Reunião Ordinária da Câmara Técnica da Região Litorânea teve lugar na sala da Secretaria 4 
do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SEMA, Av. Borges de Medeiros, 261 - sala de reuniões 5 
- 13º andar em Porto Alegre – RS, no dia 21 de julho de 2016, às 9h30min. Membros presentes:  6 
Renato Zenker, Comitê Camaquã – titular; Dilton de Castro, Comitê Tramandaí – titular; Leda Famer, 7 
Comitê Litoral Médio – titular; André Luiz Vieira Oliveira, Comitê da Lagoa Mirim-Canal São Gonçalo – 8 
titular; Leonila Q. Ramos, Comitê Mampituba – titular. Membros Ausentes: SOP e SEMA. Demais 9 
presenças: Tiago Corrêa, Comitê Tramandaí; José Antônio Dambrós, Comitê Mampituba e Carmem 10 
Silva, SE-CRH/RS. Item 1. Ata da 7ª Reunião Ordinária da CTL – ata aprovada. 2. Comitê 11 
Gestor da Laguna dos Patos: – Os membros fazem um breve histórico da formação da Comissão e 12 
Comitê de Gestor da Lagoa dos Patos, cujo processo iniciou em 2002. Desta forma, pela região 13 
hidrográfica, esse assunto esta junto a CTL. Deverá ter os encaminhamentos com a alteração da 14 
composição. Deverá ser chamado o Sindicato dos Armadores – há um risco eminente na “laguna dos 15 
patos” através do transporte de derivados do petróleo, estudos do programa do Mar de Dentro com 16 
efluentes. A Sra. Leonila lembra que o papel dos Comitês é político e de articulação. O Sr. Tiago 17 
questiona o porquê não há o comitê da Bacia da Lagoa dos Patos? A Sra. Leda esclarece que no 18 
programa do GERCO – 1973 - foi definido que a Lagoa Mirim e Lagoa dos Patos deveriam ter comitês 19 
de gestão, porém foi extinto posteriormente. Ela sugere que haja um resgate dessas informações e 20 
que seja montado um grupo de trabalho para formatar uma solução. O Sr Dilton afirma que a 21 
necessidade é eminente da gestão de uma das maiores Lagunas do Mundo. O Sr. André afirma que é 22 
importante a leitura da documentação e resgate das informações para um amplo debate. O Sr. Tiago 23 
sugere que seja realizado um seminário como objetivo para mobilizar os atores. O Sr. Dambrós 24 
informa que participou de encontros na comissão pró e que em um seminário foi onde se objetivou 25 
uma adesão da comissão do Comitê pró-Mampituba no Comitê do Rio Araranguá. Encaminhamentos: 26 
será realizada mobilização dos atores Comitê Guaíba e DRH no intuito de propor um seminário pró-27 
gestão da Laguna dos Patos. O referido seminário tem como objetivo ser uma ação concreta para 28 
mobilização e articulação social de gestão. A reunião deverá ocorrer paralela ao encontro do Fórum 29 
dos Comitês em Livramento dia 19/08/16, na parte da tarde após encontro estadual. Inserida 30 
discussão sobre as demandas da CTL para o FRH: Manteremos o que ficou definido na última 31 
reunião 7ª Reunião Ordinária da CTL, devendo ser incluído ainda Barragem dos açudes dos Felicianos 32 
no Comitê do Litoral Médio e aumento da verba de manutenção dos comitês. 3. Agência: há muitas 33 
dúvidas sobre o formato ideal, então o encaminhamento é que seja mantido o diálogo e que sejam 34 
observadas as experiências pilotos. Inserido Item 4. Processo de sucessão do Fórum e da CTL –  35 
Conforme diálogos e disponibilidade a Sra. Leda Famer ficará indicada para a próxima eleição da CTL 36 
e para sucessão do FGC representando a região litorânea. Nada mais havendo a tratar, reunião 37 
encerrada e eu, Tiago Corrêa lavro a ata. 38 


