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ASSUNTOS ABORDADOS
A reunião foi aberta pelo Coordenador da CTIL, que fez a observação sobre a ausência da
maioria dos membros até o momento, sendo aguardado por mais um tempo para que
obtivesse o quórum.
Em razão dos atrasos e da justificativa de alguns membros, o Coordenador sugeriu o início
das discussões sobre os itens da pauta e sugeriu a inversão dada a expectativa de
comparecimento do máximo dos componentes da Câmara para a escolha do substituto para
desempenhar a função de Secretário da CTIL, ficou então feita a inversão do item 1 com item
3.
Item 3 – Regimento Interno das Câmaras Técnicas. O tema decorre da necessidade de se
alinhar com as Resoluções de criação das Câmaras, foi discutida a necessidade de
formalizar procedimentos, do fluxo de documentação, da responsabilidade e prazos, dos
encaminhamentos de documentos e dos assuntos pertinentes às câmaras e do retorno de
toda documentação e sugestões, pareceres, etc.
Item 2 – Análise e Revisão da Portaria CBH nº 003/2012 – Criação do Grupo de
Acompanhamento do Contrato de Gestão (GACG) no âmbito do CBH Araguari. No primeiro
momento foram colocados pelos membros que seria a substituição dos nomes, diante a
constatação pela leitura da portaria em questão não caberia revisão, por consenso decidiu
que portaria será extinta, a CTIL recomenda a elaboração de uma resolução que
regulamente de forma geral, e as nomeações dos representantes seja através de portaria,
que o trabalho seja sempre melhorado e os procedimentos cada vez mais regulamentados,
que caso seja alterado representações a pedido ou por decisão colegiada, que os trabalhos
de acompanhamento do Contrato de Gestão não fique prejudicada, pois reflete também nos
trabalhos da Entidade Equiparada (ABHA), que possa atender os compromissos e metas
previstos do Contato de Gestão e dos agendamentos do Órgão Gestor (IGAM).
Retornando ao item 1 da pauta - Escolha do novo secretário da CTIL. Diante a ausência dos
demais membros e de manifestos anteriores referente as dificuldades geográfica e do
trabalho a ser desempenhado, da escolha não atender as demandas da Câmara, dos
presentes apontar para o integrante representante do DMAE, que a maioria presente e da
disponibilidade do mesmo aceitar a indicação, o Engenheiro Leocádio Alves Pereira se
propôs assumir a função de secretário da CTIL, agradece a confiança e pede a colaboração
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de todos para que o trabalho seja o mais eficiente possível.
Os todos membros presentes deliberaram que na próxima assembleia do CBH Araguari
sejam informados todos os componentes das câmaras técnicas, quais procedimentos para
elaboração dos regimentos internos, que a CTIL elaborará seu regimento interno e
disponibilizará uma minuta padrão, que repassará às demais câmaras no sentido de que
discutam dentro das necessidades e realidades e façam suas adequações pertinentes,
também será encaminhado ofício à Diretoria do Comitê sobres as recomendações da CTIL,
em sua deliberação do item 2 da pauta no sentido que o CBH Araguari elabore uma
Resolução com forma de escolha dos representantes para acompanhamento do Contrato de
Gestão, que sejam nomeados através de portarias. A gravação da reunião ficará nos
arquivos da secretaria do CBH Araguari e lista de presença torna–se integrante da ata
síntese de reunião, nada mais houve, eu Leocádio Alves Pereira e demais presentes,
assinam a lista de presença.

