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No vigésimo sétimo dia de agosto de dois mil e dezenove, às quatorze horas, no 1 
Auditório da SEMA, Av. Borges de Medeiros, nº 261, 15º andar, ocorreu a vigésima 2 
reunião ordinária da Câmara Técnica da Região Litorânea. Membros Presentes: 3 
Renato Zenker – Comitê Camaquã; João Vargas de Souza – Comitê Tramandaí; 4 
Tiago Lucas Correa – Comitê Tramandaí; André Oliveira – Comitê da Lagoa Mirim-5 
Canal São Gonçalo; Alexandre de Almeida – Comitê Mampituba; Neorildo José 6 
Dassi – Secretaria de Obras e Habitação; Tiago Loch – SEMA. O Presidente, André 7 
Oliveira, saúda a todos os presentes na 20ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica da 8 
Região Litorânea e faz breve fala sobre a necessidade das Câmaras Técnicas serem 9 
mantidas em funcionamento e a importância da participação dos Comitês. O 10 
presidente continua com sua fala e faz o questionamento se a política de recursos 11 
hídricos está sendo, realmente, efetiva.  Foi feito uma rápida conversa sobre as 12 
hidrovias do Estado, que será um assunto discutido na próxima FAMURS dia 29/10, 13 
que tem como pauta à sinalização, o atendimento de emergência em caso de 14 
acidentes e derramamentos, a questão de investimento federal na dragagem da lagoa 15 
Mirim para implantar a hidrovia. E também foi comentado sobre a gestão costeira, que 16 
há indefinição de quem é o responsável pela gestão, se é o comitê, o Estado ou os 17 
Municípios. João, representante do Comitê Tramandai, ressalta que não adianta 18 
mudar a lei 10.350 senão mudar os procedimentos de acesso aos recursos do FRH, 19 
que o Estado não pode deixar de aplicar o que arrecada; precisa aplicar em recursos 20 
hídricos e saneamento. 1. Apreciação da Ata da 19ª Reunião Ordinária da CTL: 21 
Aprovada por unanimidade. 2. Participações nas Câmaras Técnicas do CRH e 22 
CONSEMA: Foi discutido entre os Presidentes dos comitês e ficou acertado que a 23 

cada dois ano haveria troca entre o Titular e o Suplente nas Câmaras Técnicas. As 24 
mudanças foram: CTPERH: Presidente do Mirim São-Gonçalo, André Oliveira, 25 
candidata-se para fazer parte dos membros da CTPERH. CTFRH: antes estava 26 
Camaquã, de titular, e Mirim São Gonçalo, como suplente, e Tramandaí como titular, e 27 
Mampituba, suplente. Houve alteração, assim ficando: Mirim São-Gonçalo, titular e 28 
Tramandaí, suplente e Camaquã, titular, com o Mampituba como suplente. 29 
CONSEMA: ficou combinado entre os representantes que o titular seria o Comitê 30 
Taquari-Antas, e os suplentes, Mirim São-Gonçalo e Baixo Jacuí, 31 
respectivamente. CRH: o Comitê Camaquã, passa a ser titular, e o Comitê Litoral 32 
Médio, fica de suplente. CTAS: Titular, Comitê Camaquã e de Suplente, Comitê 33 
Litoral Médio. E as outras duas alterações ficaram como Titular, o Comitê Litoral 34 
Médio, e de Suplente, o Comitê Litoral Médio. 3. Projeto Taramandahy: Tiago 35 
Lucas, representante do Comitê Tramandaí, faz uma apresentação do que se seria 36 
este projeto. A proposta se constituiria em um evento com a apresentação de um 37 
seminário, que aconteceria através do interesse e a ajuda da Câmara Técnica da 38 
Região Litorânea. Este evento ocorreria no mês de Outubro de 2019, e teria duas 39 
opções de horários para o evento: Manhã e Tarde (08h00min até as 18h00min) de um 40 
mesmo dia, e Noite e Manhã (uma parte do evento em um dia, e a continuação do 41 
mesmo no outro dia na parte da manhã, até as 14h00min). Ficou combinado entre os 42 
presentes na reunião que seria feito um e-mail com maiores detalhes sobre o evento, 43 
para que fosse encaminhado para os representes. 4. Assunto Gerais: O presidente 44 
do Mampituba, Alexandre de Almeida, reivindicou que a Reunião Ordinária do Fórum 45 
Gaúcho de Comitês não fosse à última quarta-feira do mês, pois acaba conflitando 46 
com a data de encontro do Comitê, assim fazendo que tivesse maior dificuldade para 47 
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se fazer presente na reunião do FGC. Não havendo mais nada a se tratar, o 48 
Presidente, André Almeida, deu a reunião como encerrada.   49 


