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Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de maio do ano de 2008 (dois mil e
oito), às 10h e 17min, realizou-se a Terceira Reunião Ordinária da Câmara
Técnica de Assuntos Institucionais e Jurídicos – CTIJ, na sede da
Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA) do Estado do Grande do
Sul, na Rua Carlos Chagas, nº 55, 11º andar, sala 1102, na Capital do
Estado. Compareceram os seguintes representantes indicados pelas
entidades-membro do Conselho de Recursos Hídricos (CRH): Sra. Izaura
Melo de Freitas, AIPAN, representando o Comitê Ijui; Sra. Nara Raquel
Alves Göcks, AGABRITAS (Associação Gaúcha dos Produtores de Brita,
Areia e Saibro) representando o Comitê do Lago Guaíba; a Sra. Liane
Debus, representando a Secretaria Estadual das Obras Públicas (SOP); o
Sr. Edson Helfenstein, da CORSAN, representando o Comitê Sinos e o
Sr. Renato Carlos Walter, representando a Secretaria Estadual do Meio
Ambiente (SEMA). Justificaram a ausência o Sr. Julio Cesar Salecker,
(CERTEL- Cooperativa Regional de Eletrificação Teutônia Ltda) e
representante do Comitê Taquari Antas e a Sra. Alessandra Cristina
Fagundes dos Santos, CORSAN (Companhia Riograndense de
Saneamento), representante do Comitê Caí. Assumiu a presidência da
mesa a Sra. Nara Göcks, Advogada e Presidenta da CTIJ, domiciliada na
cidade de Porto Alegre/RS, exercendo atribuição que lhe é conferida pelo
Regimento Interno das Câmaras Técnicas do CRH, que convidou a mim,
Liane Debus, Advogada e Assessora Jurídica da Secretaria Estadual das
Obras Públicas do Estado do Rio Brande do Sul, domiciliada na cidade de
Porto Alegre/RS, para secretariar os trabalhos. Constituída assim a mesa,
procedi à leitura da ordem do dia, conforme convocação pessoal feita a
seus membros, cujo teor é o seguinte: 1) leitura e aprovação da Ata nº
02/2008; 2) relato da reunião entre os presidentes das Câmaras Técnicas
(CTs) e o Secretário Executivo do CRH; 3) Regimento Interno das
Câmaras Técnicas; 4) assuntos gerais. Após, foi lida a Ata nº 02/2008,
cujo teor não foi aprovado, à unanimidade, sendo sugeridas alterações na
redação do texto que será adequado ao novo modelo-padrão sugerido
pela CTIJ. Por unanimidade, ficou aprovado que a Presidenta irá elaborar
as correções e o texto será submetido à aprovação na próxima reunião.
Com a palavra, a Presidenta informou aos presentes sobre o que foi
tratado na reunião dos presidentes das CTs com o Secretário
Executivo do CRH, Paulo Renato Paim. Foi solicitado pelo Sr. Paim Cópia
do modelo de Ata em meio digital, que já foi enviado pela Presidenta. Foi
ajustado, nesta reunião: A) que todos os procedimentos, tais como
consultas e requerimentos endereçados à CTIJ, serão encaminhados
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primeiramente ao CRH, via Secretaria Executiva, que posteriormente os
enviará à CTIJ, de tal sorte que a CTIJ não se comunica com o mundo
externo, devendo ser sempre provocada pelo CRH; B) os
encaminhamentos entre os órgãos que compõem o CRH deverão ser feitos
sempre de modo formal. Sobre o Regimento Interno, a Presidenta
noticiou que, na primeira reunião da CTIJ, foi deliberado que se iria
aguardar a manifestação das demais Câmaras Técnicas para depois a CTIJ
fazer a sua revisão e manifestação. No entanto, em virtude da
necessidade premente deste estatuto, para definir as normas
procedimentais de trabalho das câmaras, foi aprovado, à unanimidade, o
envio de um ofício ao presidente do CRH para que proponha ao Conselho
que estabeleça um prazo preclusivo de 60 (sessenta) dias para as demais
Câmaras Técnicas a fim de que apresentem suas manifestações sobre o
regimento e que , após este prazo, as propostas/sugestões para a minuta
do regimento sejam encaminhadas à CTIJ para que rediga o texto final da
minuta do regimento, ou, alternativamente, que o CRH delibere e autorize
formalmente a CTIJ a analisar a minuta sem as manifestações das demais
câmaras. A seguir, em pauta os assuntos gerais, a presidenta informou
aos presentes sobre o andamento do processo administrativo nº 00134005-00/08-8, oriundo do Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica
do Rio Ibicuí, relatando que o mesmo foi devolvido com informações sobre
precedentes relativos à consulta formulada nos autos, sobre a
possibilidade de inclusão da Seccional da OAB de Uruguaiana/RS como
membro deste Comitê. O processo foi levado em carga pela Relatora, Sra.
Izaura Melo de Freitas, para análise. Foi distribuída uma cópia do
requerimento constante nos autos para todos os presentes a fim de que
tragam sugestões/ contribuições na próxima reunião da CTIJ. Na
seqüência, foi posto em votação a possibilidade de agendamento
extraordinário da próxima reunião da CTIJ, para o dia 18/06/2008, o que
foi aprovado por unanimidade, sendo consignado que a Presidenta
informará aos demais membros da antecipação de data.
Em
prosseguimento, foi sugerido e aprovado por todos os presentes o envio
de ofício ao CRH para que solicite às entidades-membro do Conselho que
regularizem a indicação dos respectivos representantes. Ao final da
reunião, compareceu à reunião o Sr. Paim, Secretário Executivo do CRH,
que prestou esclarecimentos gerais sobre o funcionamento e objetivos do
CRH e seus órgãos integrantes. Com a palavra novamente, a Presidenta
noticiou que requereu, juntamente com os presidentes das demais
Câmaras Técnicas, que o CRH disponibilize recursos humanos para
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assessoramento das Câmaras. Nada mais havendo a tratar e como
ninguém quisesse fazer uso da palavra, o Sra. Nara Göcks, encerrou os
trabalhos às 12h e 10 min do dia 28 de maio de 2008.
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