ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
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ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA
DA CÂMARA TÉCNICA DE ASSUNTOS
INSTITUCIONAIS E JURÍDICOS –CTIJ DO CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS
HÍDRICOS
Aos dezenove dias do mês de março de dois mil e oito, realizou-se a
primeira Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Assuntos Institucionais
e Jurídicos, do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, no anexo do
CAFF, situado na Rua Carlos Chagas, 55, 11º andar, sala 1115, nesta
Capital, com início às 10h, e com a presença dos seguintes
representantes indicados pelas entidades-membro do CRH: Sra. Izaura
Melo de Freitas, AIPAN, representando o Comitê Ijui; Sr. Julio Cesar
Salecker, (CERTEL- Cooperativa Regional de Eletrificação Teutônia
Ltda), representando o Comitê
Taquari-Antas, Sra. Alessandra
Cristina Fagundes dos Santos, CORSAN (Companhia Riograndense
de Saneamento), representante do comitê Caí; Sra. Nara Raquel
Alves Göcks, AGABRITAS (Associação Gaúcha dos Produtores de Brita,
Areia e Saibro) representando o Comitê do Lago Guaíba. Justificou
ausência a SEMA, mas ainda não indicou representante. Não justificaram
ausência e nem mesmo indicação de representante o Comitê Sinos e a
Secretaria das Obras Publicas. Após a assinatura do Livro de Presenças,
verificada a existência de “quorum”, deu-se início à reunião, com a
seguinte pauta, proposta pelo CRH: 1) Aprovação de Proposta de
Resolução sobre Regimento Interno das Câmaras Técnicas, 2)
Eleição de Presidente e Relator, 3) Distribuição de 4 (quatro)
processos administrativos a saber - 001340-05.00/08-8,
001342-05.00/08-3, 001341-05.00/08-0 e 001344-05.00/08-9.
4) Assuntos Gerais. 1) Aprovação de Proposta de Resolução
sobre Regimento Interno das Câmaras Técnicas. Os presentes
iniciaram a reunião com a análise da proposta do regimento interno
proposto e decidiram, por unanimidade que em relação à aprovação
deste ponto da pauta encaminhado pelo CRH, aguardar a manifestação
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das demais Câmaras para somente após concluírem a manifestação
desta CTIJ sobre este tema, aos presentes foi concedida cópia da
proposta. Decidiram, ainda, que encaminharão esta ata com objetivo de
requerer as demais Câmaras que priorizem esta decisão e que
preferencialmente apresentem suas conclusões até a próxima reunião
desta CTIJ. 2) Eleição de Presidente e Relator. O CRH/RS propôs,
ainda, que fosse realizada a escolha do Presidente da Câmara, nos
termos do art. 19, do Regimento Interno do CRH/RS, bem como a
escolha de um Relator, já que este não disponibilizará funcionário para
elaboração de ata das reuniões. Assim, por aclamação foi escolhida
como Presidenta a Sra. Nara Raquel Alves Göcks, representante do
Comitê do Lago Guaíba e como Secretária/Relatora a Sra. Alessandra
Cristina Fagundes dos Santos, representando o Comitê Caí. 3.
Distribuição de 4 (quatro) processos administrativos – n.
001340-05.00/08-8, n. 001342-05.00/08-3, n. 00134105.00/08-0 e n. 001344-05.00/08-9. O CRH/RS encaminhou para
análise 4 (quatro) processos administrativos, neste sentido restou
decidido que para cada processo será designado um relator, que deverá
apresentar na reunião subseqüente um parecer acerca do requerido.
Dessa forma, foram distribuídos os seguintes processos que seguiram
em carga com cada relator, a saber. O processo n. 001340-05.00/08-8
referente ao questionamento sobre a participação da OAB/RS, foi
escolhida a Sra. Izaura Melo de Freitas como relatora. O processo n.
001342-05.00/08-3 referente aos critérios de acesso ao Fundo de
Recursos Hídricos, foi designado o Sr. Julio Cesar Salecker como relator.
O processo referente a proposta de Enquadramento, sob n. 00134105,00/08-0 foi escolhida a Sra. Nara Raquel Alves Göcks como relatora e
por fim para o processo n. 001344-05,00/08-9 referente a proposta de
Resolução sobre Regimento Interno do Comitê Taquari-Antas , foi
designada a Sra. Alessandra Cristina Fagundes dos Santos como
relatora. Da análise superficial dos referidos processos, restou decidido
que esta CTIJ encaminhará requerimento ao CRH/RS pleiteando que
aquele Conselho encaminhe o processo acompanhado de breve
requerimento especificando se existe ponto controverso, dúvidas e
expondo com exatidão o que espera desta CTIJ. Os presentes
deliberaram que o relator de cada processo encarregar-se-á de
disponibilizar em meio digital, aos demais membros da CTIJ, os
documentos que se encontram sob seus cuidados, com objetivo de
agilizar as providências a serem tomadas por esta Câmara e pelo
CRH/RS. Sobre o quarto e último ponto da pauta – 4) Assuntos gerais-
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Deliberaram que a reunião ordinária desta Câmara realizar-se-á
prioritariamente sempre na última quarta-feira do mês, dependendo de
aprovação prévia da Secretaria do CRH no que se refere a
disponibilização de sala, assim, restou acordado que a próxima reunião
desta CTIJ será no dia30 de abril de 2008. Os presentes agradeceram a
atenção dispensada pelos funcionários do CRH, especialmente ao
estagiário Edimar que prontificou-se a disponibilizar em meio digital os
documentos que foram encaminhados para esta CTIJ para analise, bem
como os documentos a serem recebidos, preferencialmente antes das
reuniões. Os presentes acordaram, ainda, em requerer as entidades
membro do CRH/RS que integram esta Câmara, que encaminhem
formalmente a indicação de seu representante, fazendo constar no
referido documento a qualificação completa de seu representante com
especificação quanto a entidade que representa. A Sra. Nara Raquel
Alves Göcks foi designada para elaboração da primeira ata, que segue
como sugestão de modelo a ser seguido pelas demais Câmaras Técnicas.
Assim, foi lavrada a presente Ata, que vai assinada pela Presidenta, pela
Secretária e pelos representantes indicados pelas entidades-membro do
CRH presentes à reunião.

Nara Raquel Alves Gocks
Comitê do Lago Guaíba
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Comitê Caí
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Comitê Ijuí
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Comitê Taquari-Antas

