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Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Institucionais e Legais (CTIL)
Data: 16/03/2016
Redator: Dayana de Sá e Sousa
Início: 09h30min
Local: Fiemg (Uberlândia - MG)
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PARTICIPANTES
1.Thiago Alves do Nascimento
2. Reginaldo José de Oliveira
3. Luiz Henrique Martins
4. José Rafael da Silva

5. Jeane Sabrina Maia
6. Marcos Gama
7. Weber Bernardes
6. Dayana de Sá e Sousa
ASSUNTOS ABORDADOS

Item 01 – Análise da solicitação de aporte financeiro para a concretização de ações do Plano
Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos;
Item 02 – Avaliação da metodologia de Revisão do Regimento Interno do CBH Araguari.
Item 01 - O coordenador da Câmara Técnica de Assuntos Institucionais e Legais (CTIL),
Thiago Alves do Nascimento, inicia a reunião comentando sobre a solicitação de aporte
financeiro para a concretização de ações do Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de
Resíduos Sólidos (PGIRS) feita pelo Consórcio 4Ambiental.
O conselheiro Weber Bernardes juntamente ao Superintendente do referido Consórcio, Sr.
Marcos Gama, faz um breve relato de como se deu constituição dessa união entre os
municípios de Santa Juliana, Nova Ponte, Perdizes e Pedrinópolis, evidenciando a
necessidade do aporte financeiro para a realização de algumas das ações prevista do
PGIRS.
O coordenador da CTIL, diz que o comitê deverá se atentar aos procedimentos e legalidade,
antes de tomar qualquer decisão.
Jeane Maia, representante do IGAM, comenta que ainda não houve nenhuma consulta
formal ao IGAM, mas que analisando a solicitação do consórcio juntamente ao IGAM antes
da reunião, não foi encontrada na legislação nenhuma vedação, mas que também não há
nada claro informando para quais finalidades o recurso poderá ser destinado, e ainda sugere
que

seja

aberto

um

Edital

de

Demanda

Espontânea,

para

que

assim

outros

consórcio/entidades possam se manifestar.
Reginaldo José, representante do município de Indianópolis e membro da CTIL, salienta que
Indianópolis também se encontra em crime ambiental devido ao descarte de resíduos sólidos
e que o CBH deveria solicitar à ABHA a abertura desse edital com urgência. No entanto,
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pede a paciência dos solicitantes, pois a CTIL deverá buscar formas legais para resolver e
agilizar essas demandas. O coordenador da CTIL informou que não há contrato entre
4ambiental e o CBH, muito menos com a ABHA, e que, o que existe é apenas licitação para
elaboração dos planos, não sendo escopo a aquisição de imóveis, ainda, que é contra a
aquisição de imóveis para este fim com dinheiro da cobrança, ainda, que não sabemos qual
a forma de patrimonização de imóveis pelo CBH. E diante, destas dúvidas prefere consultar o
IGAM. Após alguns esclarecimentos os membros da CTIL optam por realizar uma consulta
ao IGAM solicitando informações sobre a aquisição de patrimônios e equipamentos com o
recurso da Cobrança.
Item 02 – Thiago comenta sobre os apontamentos que houve na última assembleia sobre a
falta de padronização de normas e procedimentos das câmaras técnica, mas lembra que está
pautada a aprovação das diretrizes gerais que subsidiarão os regimentos internos dos CBHs,
na 99ª Reunião do CERH, que ocorrerá no dia 21.03.16.
Jeane ressalta que a princípio todos os CBHs terão o prazo de 180 dias para adequarem
seus regimentos após aprovação das diretrizes mínimas.
Sendo assim, Thiago sugere que a CTIL se reúna extraordinariamente logo após a
aprovação do CERH para dar início a revisão do regimento do CBH Araguari e a elaboração
dos regimentos internos das CTs.
Dessa forma, a próxima reunião ficará pré-agendada para o dia 06/04/16, às 9h30, na Fiemg,
em Uberlândia.

Encaminhamento:
A CTIL irá encaminhar uma consulta ao IGAM sobre a aquisição de bens móveis e imóveis
com o recurso da Cobrança.

