
  

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

SECRETARIA DO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

13ª CÂMARA TÉCNICA DE GESTÃO DA REGIÃO LITORÂNEA – CTL 

A 13ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Gestão da Região Litorânea ocorreu 1 

no dia 09 de Maio de 2017, as quatorze horas, na sala de reuniões do Departamento 2 

Administrativo da SEMA, no 13º andar da SEMA, na Av. Borges de Medeiros, nº 261. 3 

Membros Presentes: Renato Zenker – Comitê Camaquã; João Vargas de Souza – 4 

Comitê Tramandaí; Edson Souza – Comitê Tramandaí; Leda Famer – Comitê Litoral 5 

Médio; Claudia Wolff – FEPAM; Alberto Becker – Comando Ambental/SSP. Demais 6 

Presentes: Tiago Lucas Corrêa – Comitê Tramandaí; Gabriel Frota – CRH/SEMA. A 7 

Sra. Leda faz a abertura dos trabalhos. Questiona se há mais alguma pauta a ser 8 

acrescentada e em não havendo inicia a reunião. 1 Aprovação da ATA da última 9 

reunião. Aprovada – 2. Capacitação do Procomitês – Todos os comitês estão com 10 

quadros preenchidos sendo que o comitê médio incluiu uma meta extra como 11 

seminário regional. A Presidente também informa que fará uma reunião com prefeitos 12 

e sec. Municipais para definir uma pauta a ser trabalhada esse ano, com pequenas 13 

reuniões mobilizadoras. Tiago diz que o pró-comitês é uma forma de listar indicadores 14 

e impulsionar os comitês através da classificação e com recursos. O Sr. João Vargas 15 

informa que o Comitê Tramandai necessita de um plano de comunicação. A Sra. Leda 16 

sugere um fórum regional. Ficam como sugestão: - Fórum Regional, Plano de 17 

Comunicação, Mobilização para implantação de planos de saneamento, campanhas 18 

educativas, oficinas de capacitação para as prefeituras e secretarias afins 19 

(saneamento e gestão de recursos hídricos), Integração Plano de Bacia e Planos 20 

diretores municipais de gestão urbana. Para a comissão de acompanhamento do Pró-21 

Comitês fica indicado o Sr. Mario Damé, vice-presidente do Camaquã e o Sr. João 22 

Vargas, presidente do Comitê Tramandai com suplente.  3 – Fórum Regional de em 23 

Tramandaí Tiago faz um relato e informa que poderiam ser mais tempo para cada 24 

palestrante. O Sr. João manifestasse a favor do tempo disponibilizado pois as pessoas 25 

não tem mais muito tempo livre, ele acredita que devemos reforçar a união entre 26 

políticas regionais. Fica a titulo de encaminhamento que deveremos integrar 27 

juntamente com a FAMURS na pessoa da Sra. Marion ações de integração. 4 – Fórum 28 

da Lagoa dos Patos – Em função da ausência do Diretor Fernando Meirelles esta 29 

pauta será transferida para quando da presença dele. 5- Projetos do FRH Fica definido 30 

o prazo de 20 de junho para envio das demandas dos comitês ao FRH para CTL poder 31 

dar os encaminhamentos necessários. Devido à reunião da CTPA iremos adiantar a 32 

CTL para 05/07 à tarde. Assuntos gerais – ZEE - Dia 17/05 às 13h30min haverá no 33 

DANTE BARONE um encontro sendo importante a participação da comunidade. A Sra. 34 

Leda sugere que haja participação de elementos técnicos do ZEE e ainda que cada 35 

Comitê tenha sua comissão de acompanhamento. – CTPA: O Sr. Tiago justificou 36 

ausência na última CTPA devido problemas com seu veículo. CRH– O Sr. Renato do 37 

Comitê Camaquã pede apoio aos demais comitês para deliberação do Comitê sobre 38 

mineração e ainda convida todos a participarem de um projeto piloto para conservação 39 

dos solos dia 17 e 18/05 promovido pela WWF. Encerramento Não havendo mais nada 40 

a ser tratado encerra-se esta ata que vai assinada por mim, Tiago Lucas Corrêa - 41 

secretario interino desta Câmara e pela a presidente Leda Famer. 42 


