COMITÊ DA B ACIA DO R IO T IBAGI

DELIBERAÇÃO Nº 08 CBH- TIBAGI, de 16 de abril de 2008
Institui a Câmara Técnica de Assuntos Institucionais e de Conformidade de
Matérias Legais - CTIL
O COM I TÊ D A BACI A H I D ROGRÁFI CA D O RI O TI BAGI , no uso das
com pet ências que lhe são conferidas pela Lei Est adual nº 12.726, de 26 de
novem bro de 1999, e pelo Decret o Est adual nº 2.315, de 18 de j ulho de 2000,
e tendo em vista o disposto em seu Regimento Interno, resolve:
Ar t . 1 °. I nst it uir a Câm ara Técnica de Assunt os I nst it ucionais e de
Conform idade de Mat érias Legais - CTI L, de carát er perm anent e, conform e
previsão do Regimento Interno do CBH- TIBAGI.
Art. 2°. À Câmara Técnica de Assuntos Institucionais e de Conformidade
de Matérias Legais – CTIL compete:
I – acom panhar, analisar e em it ir pareceres sobre at os norm at ivos
relacionados a recursos hídricos e aplicáveis à bacia do rio Tibagi;
II – em it ir pareceres sobre propost as de resoluções, requerim ent os e
moções encaminhadas ao Comitê, via Agência de Bacia;
III – propor m inut as de resoluções, requerim ent os e m oções sobre os
temas analisados;
IV – requerer inform ações e docum ent os necessários à em issão de
pareceres;
V – at ender out ras com pet ências que venham a ser delegadas pelo
Plenário do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Tibagi.
Ar t . 3 ° . A Câm ara Técnica de Assunt os Legais e de Conform idade de
Matérias Legais será constituída pelos seguintes membros:
I - Luiz Anselm o Merlin Tourinho, da Federação da Agricult ura do Est ado
do Paraná – FAEP, que exercerá as funções de coordenador e relator;
II - represent ant es do Poder Público: Juarez Ant onio Ressay Baskoski,
da prefeit ura de I m bit uva e Em ílio Trevisan, da Secret aria de Est ado do Meio
Ambiente e Recursos Hídricos do Paraná;
III - represent ant es dos usuários: Milt on Borghi_xxxxxxxxxxx, da
Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR e Martha Regina Von Borstel
Sugai, da Companhia Paranaense de Energia – COPEL;
IV - representantes da Sociedade Civil: Angelit a Czezacki Kravut schke,
do Cent ro de Est udos Superiores dos Cam pos Gerais – CESCAGE e Rafael
Ferreira Filippin, da ONG Liga Ambiental.
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Parágrafo Único – Cada membro t it ular da CTI L deverá indicar o seu
suplente.
Ar t . 4 º . Os int egrant es da Câm ara Técnica exercerão as suas funções
pelo período correspondent e ao seu m andat o, após o que será definida um a
nova composição, respeitada a proporcionalidade prevista no artigo anterior.
Ar t . 5 º . Est a Resolução ent rará em vigor na dat a de sua publicação no
Diário Oficial do Estado.
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