ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
CONSELHO DE RECURSOS HÍDRICOS
CÂMARA TÉCNICA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E JURÍDICOS - CTIJ
ATA Nº 47/18
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No décimo terceiro dia de novembro de dois mil e dezoito, às nove horas, no
Auditório da SEMA, Av. Borges de Medeiros, nº 261, 15º andar, ocorreu a
quadragésima sétima reunião ordinária da Câmara Técnica de Assuntos
Institucionais e Jurídicos – CTIJ. Membros Presentes: Roberto Carlos da
Silva Alves – Comitê Caí; Adelaide Juvena – Comitê Taquari-Antas; Claudir
Alves – Comitê Passo Fundo; Luciano Alegre – Comitê Butui-Icamaquã; Eldo
Frantz Costa – Comitê Santa Maria; André Oliveira – Comitê Mirim São
Gonçalo; Adriano Reinheimer - Comitê Lago Guaíba; Maria Patrícia
Möllmann – SEMA. O Presidente dá início à reunião saudando a todos e
questiona se há demandas para inserção de itens na pauta. Não havendo
manifestações, entrou-se na ordem do dia. 1. Aprovação da ata da 46ª
Reunião Ordinária da CTIJ: Os membros presentes dispensam a leitura da
ata e o Presidente coloca a mesma em regime de votação. Aprovada por
unanimidade. 2. Alteração do Decreto 37.033: Os membros presentes dão
inicio a um debate, artigo por artigo. Após ampla discussão, os membros
presentes finalizam a minuta, com exceção de um item, o qual ficou acordado a
SEMA elaborar uma proposta de alteração, para o parágrafo 4º do Art. 8º, e
encaminhar à todos os membros da CTIJ, via email, para consulta da
possibilidade de já encaminhar a matéria para a próxima reunião do CRH ou se
haverá necessidade de nova reunião da CTIJ para debater novamente a
proposta. 3. Alteração do Regimento Interno do Comitê Lago Guaíba:
Adriano Reinheimer, Presidente do Comitê do Lago Guaíba, faz breve relato
sobre a proposta elaborada pelo Comitê. Maria Patrícia Möllmann coloca que
o regimento interno do Comitê serve para delimitar estrutura e competências,
sendo os procedimentos e trâmites administrativos referente ao firmamento de
parcerias, recursos de manutenção e outros objeto de normativos específicos
da SEMA e órgãos de fiscalização e controle. Após breves debates e
esclarecimentos, ficou acordado o Comitê reabrir o debate para ser apreciada
na próxima Reunião Ordinária do CRH. 4. Alteração do Regimento Interno
do Comitê Ibicuí: Patrícia Cardoso coloca que, na proposta do Comitê, havia
uma citação a Resolução CRH 219, referente ao processo eleitoral. Cita que,
como este ato normativo pode ser alterado pelo Conselho, seria mais
apropriado não citar a resolução específica, apenas citar que o processo
eleitoral será regrado por resolução do Conselho, sem citar o número. Após
breves esclarecimentos, acordou-se reencaminhar a matéria para debate no
Comitê e, após, apreciação no CRH. 5. Assuntos Gerais: Não houve nenhum
tipo de debate. Com nada mais havendo a ser tratado, o Presidente deu a
reunião por encerrada.

