
  

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
SECRETARIA DO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

14ª CÂMARA TÉCNICA DE GESTÃO DA REGIÃO LITORÂNEA – CTL 

A 14ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Gestão da Região Litorânea 1 

ocorreu no dia 05 de Julho de 2017, às quatorze horas, na sala de reuniões da 2 

ASSTEC na SEMA, 14º andar, na Av. Borges de Medeiros, nº 261. Membros 3 

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

Comitê Tramandaí; Leda Famer – Comitê Litoral Médio; Alberto Becker – 5 

Comando Ambental/SSP; André Oliveira – Comitê da Lagoa Mirim/Canal São 6 

Gonçalo; Leonila Ramos – Comitê Mampituba; Caroline Moura – SEMA; 7 

Claudia Wolff – DRH/SEMA; T. Major QOEM Alberto Becker – Secretaria de 8 

Segurança Pública. Demais Presentes:  Carmem Silva – CRH/SEMA; 9 

Patrícia Moreira – FRH-CRH/SEMA; Fernando Meireles CRH-DRH/SEMA. A 10 

Sra. Leda fez a abertura dos trabalhos e com quórum de presença exigido 11 

passa à ordem do dia: 1) Apreciação da ata da 13ª reunião CTL; 2) Projetos da 12 

região hidrográfica litorânea para orçamento FRH/2018; 3) comitê gestor da 13 

Laguna dos Patos; 4) Ações de mobilização regional para elaboração e 14 

implementação dos planos municipais de saneamento; 5) Assuntos gerais. 1. 15 

Aprovação da ata da 12ª Reunião Ordinária da CTL: dispensada a leitura da 16 

ata anterior e colocada em apreciação, foi aprovada pelos presentes. 2. 17 

Orçamento do FRH/2018: Presidente Leda ponderou que a principal 18 

preocupação é fazer projetos relacionados com a gestão dos recursos hídricos 19 

e citou as questões da barragem da Fortaleza e o banhado da Granja Vargas 20 

que merecem atenção especial e a seguir passou a palavra para o FRH/SEMA 21 

– Patrícia Moreira: a prioridade é cumprimento da Lei Estadual N. 10350/94 e a 22 

manutenção dos comitês de bacia e pediu que ocorra hierarquização dos 23 

projetos. Informou que o fundo possui em torno de R$ 9.000,000,00 e que os 24 

comitês devem guiar-se pelo “anexo à Resolução CRH nº 211/2016” que 25 

disciplina a distribuição de valores nas diversas secretarias. Solicitou que os 26 

projetos retornem para o CRH até o final de Julho/17 para avaliação, pois em 27 

15 de Agosto sairá de férias e será feito um grande esforço para contemplar 28 

todos projetos e que se necessário irá utilizar valores disponibilizados na 29 

rubrica 6723/SEMA. 3. Comitê Gestor da Laguna dos Patos: Fernando 30 

Meireles – diretor do DRH que disse que um corpo hídrico de tamanha 31 

importância não pode ficar descoberto de um comitê de gestão e que a ideia é 32 

promover um seminário para discutir esta questão. Foi sugerido o dia 33 

19/10/2017 em Pelotas com pauta prévia: licenciamentos existentes; 34 

conhecimento técnico da Laguna (FURG e outros); Defesa Civil (enchentes); 35 

usos atuais e futuros (potencialidades). Foi informado que na Laguna várias 36 

coisas estão ocorrendo – projeto de hidrovia; descontrole de efluentes 37 

lançados; intrusão salina e outros. André Oliveira informou que o comitê da 38 

Lagoa Mirim/São Gonçalo já está discutindo este tema. Para o seminário foi 39 

sugerido que esteja presente o Comitê da Lagoa Mirim/canal São Gonçalo; 40 

Comitê Camaquã e Comitê do Litoral Médio. Leonila Ramos sugeriu que o 41 

seminário coincida com o fórum gaúcho de comitês.  4. Planos Municipais de 42 

Saneamento: Leda a sugestão é que cada comitê busque informações e 43 

mobilize a sociedade para apropriar-se dos planos e participe da execução 44 

destes, com isso caminhe para o desenvolvimento sustentável. Presidente 45 
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Leda sugeriu um seminário para aprofundar o tema na sua íntegra – água, 46 

efluente doméstico, drenagem pluvial e resíduos sólidos. O Sr Renato Zenker 47 

informou que em Camaquã nos loteamentos novos já está sendo exigido o 48 

sistema de separação absoluta para efluentes domésticos, como forma de 49 

melhoria das condições sanitárias dos corpos hídricos. André Vieira: Comitê da 50 

Lagoa Mirim/Canal-São Gonçalo disse que está buscando informações nos 21 51 

municípios da bacia utilizando dados do Sistema Nacional de Informações 52 

sobre Saneamento - SNIS e municipais para debater o tema. João Vargas de 53 

Souza: Comitê Tramandaí informou que o CONESAN – Conselho Estadual de 54 

Saneamento está muito preocupado com o tema e já possui informações 55 

relevantes que podem ser apresentadas na CTL. Assuntos Gerais: Presidente 56 

fez convite para reunião sobre educação ambiental nos dias 12 e 13/07/2017 57 

em Palmares do Sul, quando estarão demonstrando experiências diversas. A 58 

Srª Carmem informou que não tem participado de reuniões do comitê Litoral 59 

médio por coincidência de datas com outras agendas. Cumprida a ordem do 60 

dia, a Srª Leda Famer, presidente da CTL encerrou a reunião, e eu João 61 

Vargas de Souza fiz o relato.   62 


