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A décima segunda reunião ordinária da Câmara Técnica de Gestão das Bacias da 1 

Região Litorânea teve lugar na sala de reuniões número 1304, na Secretaria do 2 

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Av. Borges de Medeiros, nº 261, 13º andar 3 
– Porto Alegre – RS, no dia 07 de março do ano de dois mil e dezessete. Membros 4 

Presentes: Mario Damé – Comitê Camaquã; Leda Famer – Comitê Litoral Médio; 5 

Leonila Ramos – Comitê Mampituba; Caroline Moura - SEMA/FEPAM. Ausência 6 

Justificadas: André Oliveira – Comitê Mirim São Gonçalo e João Vargas – Comitê 7 

Tramandaí. Demais Presentes: Carmem Silva e Gabriel Frota – CRH/SEMA. Item 1. 11ª 8 

Reunião Ordinária da CTL - Leda iniciou colocando em votação a ata que foi aprovada. 9 

2. CONESAN - Após a presidente designou Leonila para elaborar o relato da reunião 10 

colocando em discussão o tema CONESAN onde informou que o Plano Estadual de 11 

Saneamento foi aprovado sugerindo que fique como tarefa dos Comitês sensibilizar e 12 

até pressionar as prefeituras para que façam, aprovem e coloquem em prática seus 13 

planos. Nessa questão foi discutido o tipo de tratamento de resíduos sólidos onde 14 

Carolina informou que o litoral já tem um acordo com o Ministério Público. Leda 15 

lembrou que o Comitê Tramandai e Litoral Médio participam do CONESAN e que estão 16 

chamando os prefeitos para discutir o assunto. Carolina abordou o ZEE dizendo da 17 

importância dos encontros, pois, a sociedade será ouvida. Informou que dia 21/03 18 

haverá um seminário na AMLINORT para tratar de vários temas, entre os quais 19 

resíduos sólidos. 3. PROCOMITES – Carmem Lucia informou que todos os 25 Comitês 20 

aderiram ao programa sendo aberto um protocolo na ANA. Disse que será marcada 21 

uma reunião elucidativa da ANA com os Comitês com data ainda a ser definida. 4. 22 

Comitê Gestor da Laguna dos Patos - Sobre a retomada do Comitê Gestor da Lagoa 23 

dos Patos, na ausência do André que está participando de um Fórum que trata de 24 

Hidrovias, a presidente fez um breve relato dos encaminhamentos realizados até o 25 

momento. Leonila lembrou que ficou encaminhada a realização de um seminário para 26 

tratar do assunto. Leda comentou sobre o Gerenciamento Costeiro que não foi 27 

implementado e pode ser um complicador nessa questão, pois, na sua visão existe 28 

uma sobreposição entre ambos, o que Carolina concordou dizendo que o processo é 29 

de competência da GERCO. Leda insistiu na questão do interesse do DRH de retomar 30 

esse tema. Mario Damé diz que deve ser levado o assunto também ao FGCB, por conta 31 

da importância da participação da região do Guaiba relacionada com a questão das 32 

hidrovias. Como encaminhamento a CTL reafirmou seu posicionamento com relação à 33 

realização do seminário. 5. Assuntos Gerais – Mario Damé divulgou o evento Salve o 34 

Rio Camaquã- Não à Mineração informando que dos 28 municípios da Bacia, apenas 35 

um é a favor da instalação, pela Votorantim, de uma mina para exploração de ferro e 36 

chumbo no município de Caçapava do Sul. Solicitou a assinatura dos presentes no 37 

abaixo assinado que está circulando visto o grande impacto que pode ocasionar ao 38 

meio ambiente. Sobre o Fórum Mundial da Água em Brasília/DF solicitou que ele 39 

represente também a CTL. Sobre os Planos de Bacia, Leonila fez um questionamento 40 

sobre os Termos de Referência visto que foi informado que DRH estaria reformulando. 41 

Leda falou que a informação que recebeu é no sentido de que os Comitês que estão 42 

pleiteando seus planos de bacia iriam receber a proposta reformulada dos TR’s para 43 
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serem avaliados nas suas plenárias. Até agora os Comitês não receberam nenhuma 44 

informação a respeito e a CTL solicita, então que o DRH informe a respeito. Como 45 

último assunto foi abordado por Leda à solicitação do Comitê Tramandaí para que a 46 

CTL interceda no sentido de que o convênio ainda não liberado assim o seja, pois, já 47 

tem um bom tempo em que o Comitê Tramandai está sem recursos financeiros. Nada 48 

havendo a tratar, a reunião foi encerrada e, eu Leonila, lavro esta ata. 49 


