COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO GRANDE - CBH GRANDE
CÂMARA TÉCNICA DE INTEGRAÇÃO (CTI) E CÂMARA TÉCNICA
INSTITUCIONAL LEGAL (CTIL)
7ª Reunião Conjunta Ordinária das Câmaras Técnicas – CTI e CTIL
Data: 8 de agosto de 2018
Horário: 9h
Local: Hotel Palace
Endereço: Praça dos Sanches, s/nº, Centro, Poços de Caldas – MG
Objeto: Parecer Conjunto CTI/CTIL nº 4/2018
Assuntos:
• Análise da minuta da Deliberação que cria a CTPlan.
• Análise da minuta da Deliberação que altera as competências da CTI.
• Análise da Deliberação (ad referendum) que cria o GT Acompanhamento.
• Análise da minuta da Deliberação que aprova o Relatório Anual de Atividades
de 2018.
• Análise da minuta da Deliberação que Aprova a Agenda Anual de Atividades e
Calendário de Reuniões Ordinárias de 2019.
• Termo de Parceria (Considerações).
• Revisão do planejamento da ABHA.
A pedido da Diretoria do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Grande (CBH Grande),
estas Câmaras Técnicas se reuniram para analisar os documentos citados acima.
No que se refere à análise da Minuta da Deliberação que cria a Câmara Técnica de
Planejamento (CTPlan), houve discordâncias em relação à criação ou não da referida
Câmara, tendo vista que, mesmo considerando a importância de sua criação, o
momento poderia não ser o mais adequado. Diante dos questionamentos sobre a
necessidade de criação da CTPlan, foi esclarecido que a competência das Câmaras
é analisar a Minuta, pois o mérito de criação já foi aprovado em plenária, não cabendo
às Câmaras esta discussão. Assim, de acordo com as atribuições que são conferidas
a estas instâncias consultivas, o conteúdo da Deliberação foi analisado. Dessa forma,
considerando as alterações no texto do documento sugeridas na reunião, estas
Câmaras Técnicas (CTI e CTIL) manifestam-se como favoráveis à minuta da
Deliberação que cria a Câmara Técnica de Planejamento e recomendam encaminhála para aprovação do plenário do Comitê.

Ainda no que se refere à criação da CTPlan, foi solicito à Secretaria Executiva do CBH
Grande a elaboração de minuta de Deliberação de eleição e posse dos membros da
Câmara supracitada, devendo o documento ser apresentado na próxima Reunião
Conjunta das Câmaras Técnicas para análise.

No que tange à Minuta da Deliberação que altera as competências da Câmara Técnica
de Integração (CTI), estas Câmaras Técnicas comunicam à Diretoria Colegiada do
CBH Grande que o documento será encaminhado à Câmara Técnica Institucional e
Legal para análise da legalidade e institucionalidade da questão, sugerindo-se que o
assunto seja tratado na CTIL até a próxima reunião plenária.

Devido à limitação de horário para o término da reunião, não foi possível a análise da
Deliberação ad referendum que cria o Grupo de Trabalho de Acompanhamento da
Implementação do PIRH Grande (GT Acompanhamento). As Câmaras Técnicas
informam que o tema será abordado na próxima reunião da CTIL. Entretanto, na
impossibilidade de realização dessa reunião antes da Reunião Conjunta das CTs, o
assunto retornará para análise conjunta destas instâncias (CTI e CTIL).
Em relação aos demais assuntos, como, Minuta da Deliberação que aprova o
Relatório Anual de Atividades de 2018; Minuta da Deliberação que aprova a Agenda
Anual de Atividades e do Calendário de Reuniões Ordinárias de 2019; Revisão do
Termo de Parceria; e Revisão do Planejamento da ABHA, registra-se que, pela
limitação de horário e pela falta de informações identificada nas Minutas das
Deliberações, os temas também não foram discutidos. Contudo, tais itens de pauta
serão tratados na próxima Reunião Conjunta das CTs, sendo solicitada à Secretaria
Executiva o complemento dos dados faltantes nas Minutas das Deliberações para
futura análise.

Diante o exposto, as Câmaras Técnicas Institucional e Legal e de Integração se
colocam à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários,
sendo este o parecer.
Poços de Caldas – MG, 9 de agosto de 2018.
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