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ATA Nº 02/2008 - CTIJ  

Aos trinta dias do mês de abril de 2008, presentes os membros 
signatários da relação de presença que passa a ser parte integrante 
da presente ata. Os trabalhos foram iniciados pela Presidente que 
submeteu a ata da reunião ocorrida em 19/03/08, para deliberação, 
sendo a mesma aprovada e assinada. Posteriormente, a Presidenta 
relatou acerca da reunião com o Secretário Executivo do CRH, Sr. 
Paulo Paim. Relata que o primeiro ponto da pauta foi o de cobrar o 
relatório da Câmara. Foi informado que a CTIJ apresentará no 
formato de ata, tendo sido a mesma encaminhada ao CRH, via e-
mail, para conhecimento do que foi tratado na instalação da Câmara 
e, ainda, como sugestão de formato padrão a ser adotado pelas 
demais câmaras técnicas. Segundo ponto da pauta foi a 
manifestação por parte do Secretário de que o CRH  espera pró-
atividade na atuação da CTIJ, na função de orientação jurídica e 
institucional. Solicitou também a participação da Presidenta do CTIJ 
nas reuniões do CRH. Informou que por decisão do CRH as 
sugestões e orientações serão encaminhadas ao CRH e este 
replicará às demais câmaras quando afetos. Relata a Presidenta que 
já foi agendada reunião com os Presidentes das Câmaras Técnicas 
visando decisão da sistemática geral de funcionamento das 
mesmas. Findo o relato, foi dado prosseguimento a pauta da 
reunião analisando os processos distribuídos aos membros do CTIJ. 
Processo n.º 001340-05.00/08-8, tendo como Relatora Sra. Izaura 
Melo de Freitas, restou deliberado pela maioria dos presentes pela 
devolução do mesmo, solicitando quanto a existência de 
precedentes e razões na negativa de acolhimento do pleito da 
requerente, em caso positivo. Processo n.º 001342-05.00/08-3, sob 
responsabilidade do Sr. Julio César Salecker foi deliberado pela 
devolução do mesmo, com retorno à CTIJ somente após a instrução 
com a manifestação técnica das Câmaras definidas pelo CRH. Em 
relação ao Processo n.º 001341-05,00/08-0, tendo como relatora 
Sra. Nara Raquel Alves Gocks, foi deliberado no mesmo sentido de 



 

devolver o processo para que o mesmo seja devidamente instruído, 
para então retornar à CTIJ. Processo SPI 001344-05.00/08-0, a 
Relatora Sra. Alessandra Cristina F. dos Santos, apresentou parecer. 
Teve notícia por membro da Câmara que o processo já havia sido 
analisado pelo CRH em 05/03/08, tendo a minuta de Regimento 
Interno do Comitê de Bacia do Taquari/Antas sofrido alterações.  Foi 
deliberado por unanimidade aprovar o conteúdo do parecer e 
solicitar esclarecimentos se as alterações já estão inclusas no texto 
constante no expediente. Em caso afirmativo, deverá ser remetido 
ao Comitê para conhecimento das considerações do CTIJ constantes 
no parecer. Sra. Alessandra submete à apreciação da Câmara 
correspondência do Comitê de Bacia Hidrográfica do Caí acerca da 
minuta de resolução de enquadramento. Restou deliberado pelo não 
recebimento do expediente considerando a ausência de Regimento 
Interno que discipline a matéria quanto ao recebimento pelas 
Câmaras de demandas que não tenham como origem o CRH. 
Proposto pela Presidenta o agendamento de próxima reunião no 
prazo de 15 dias, com pauta específica de se tratar da sistemática 
das Câmaras e Regimento Interno, proposta rejeitada por maioria, 
prevalecendo as reuniões como definido em reunião anterior, ou 
seja, a cada 30 dias. 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.  

 

    


