SÍNTESE DE REUNIÃO
3ª Reunião Ordinária de 2016 da Câmara Técnica de Assuntos Institucionais e Legais
(CTIL)
Data: 10/11/2016
Redator: Priscilla Rocha
Início: 13h30
Local: FIEMG (Uberlândia - MG)
Término: 17h00
PARTICIPANTES
1.Thiago Alves do Nascimento (CTIL)
2. Jeane Sabrina Maia (CTIL)
3. Siomar Maria de Resende (CTIL)
4. Maurício Marques Scalon (CTIL)
5. Gustavo B. Malacco da Silva (CTIL)

6. Reginaldo José Oliveira (CTIL)
7. José Rafael da Silva (Prefeitura Uberlândia)
8. Ronaldo Brandão Barbosa (ABHA)
9. Dayana de Sá e Sousa (ABHA)
10. Priscilla Rocha (ABHA)

ASSUNTOS ABORDADOS

Item 01 - Elaboração do documento de encaminhamento do Regimento Interno ao IGAM;
Item 02 - Elaboração da minuta de custeio;
Item 03 - Elaboração do Cronograma de Reuniões de 2017.

Item 01
O Coordenador da Câmara Técnica de Assuntos Institucionais e Legais (CTIL), Thiago Alves
do Nascimento, inicia a reunião explicando que a proposta de revisão do Regimento Interno,
apresentada e analisada na última Assembleia Geral Ordinária, deverá ser encaminhada ao
Igam, pela Diretoria do CBH Araguari. Porém, algumas dúvidas surgiram e, por isso, a
matéria retornou à CTIL para que elaborassem um ofício com o objetivo de esclarecer os
pontos junto ao órgão gestor, ao encaminhar o documento.

São eles:
1. Tendo em vista o §8º do artigo 6º na DN 52/2016 do CERH, que dispõe
que os representantes do segmento da sociedade civil, devem ser
escolhidos entre as seguintes categorias: associações comunitárias,
sindicatos de trabalhadores rurais e demais categorias profissionais,
instituições de ensino, associações técnicas, associações culturais e
entidades ambientalistas, solicitamos esclarecimento de como essas
entidades se enquadrariam nos dois grupos dispostos no §5º do mesmo
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artigo.
2. Dentro do conceito de proporcionalidade na representação das
organizações da sociedade civil, mencionado no §5º do artigo 6º da DN
52/2016 do CERH, na interpretação do IGAM, as vagas titulares para a
composição do segmento devem respeitar tal proporcionalidade?
3. O artigo 12 e incisos citam a regra de substituição por ausência entre
titulares e suplentes surge a dúvida do porquê a penalidade não ser
aplicada ao suplente.
O ofício será repassado à diretoria que fará o devido encaminhamento.

Item 03
A membra Jeane Maia sugere que haja inversão do ponto de pauta, tendo em vista que o
Item 2 poderá se estender. Os membros concordam e o coordenador da Câmara propõe que
as reuniões sejam mantidas às quartas-feiras. Dessa forma, o calendário para 2017 fica
estabelecido da seguinte forma:
 15.03.17
 10.05.17
 12.07.17
 13.09.17
 16.11.17

Item 02
O coordenador da CTIL, Thiago Alves, explica que a Resolução CBH Araguari nº 62/2015
que trata do custeio de conselheiros do CBH Araguari foi revogada, pois não atende as
demandas do CBH Araguari, por isso, foi encaminhado à CTIL o pedido que se elabore uma
nova minuta que discipline o custeio dos membros do Comitê.

Os membros concordam que a CTIL solicite à ABHA, por meio de ofício, quais pontos do
Decreto 47.045, de 14 de setembro de 2016, influenciam no custeio de diárias do CBH
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Araguari. Solicita ainda o levantamento da quantidade de eventos anuais obrigatórios, como
Encob, FMCBH entre outros; os eventos eventuais, como congressos, feiras; e quantidade
total das diárias já utilizadas nesse ano e nos últimos dois anos.

