
Reunião da Câmara Técnica de Planejamento – CRH

15/06/2021 14:00 -15:30

Pauta

Reinstalação da Câmara Técnica, Eleição de Coordenador (a) , relator (a), informações sobre

funcionamento das Câmaras Técnicas, portal SIGRH, plano de trabalho e assuntos gerais.

Discussões e Encaminhamentos:

1. Reinstalação da Câmara Técnica

Mantidos representantes do estado e apresentados novos representantes dos segmentos de prefeituras e

sociedade civil.

2. Eleição de Coordenador (a) e  relator (a)

Recondução de Iara Bueno Giacomini (Coordenadora) e Ricardo L. Mangabeira (Relator).

3. Normas de funcionamento das Câmaras Técnicas do CRH

Informações gerais sobre normas de funcionamento das Câmaras Técnicas do CRH e revisão da Del. CRH

nº 119, DE 15 de Dezembro de 2010

4. Portal do SIGRH

Indicação de principais documentos e importância de atualização constante de informações dos

representantes no portal do SIGRH

5. Plano de Trabalho

Apresentação do Relatório de atividade da Câmara aprovado em 14/04/21.

Análise conjunta dos principais tópicos. Aprovação prévia dos representantes na reunião, porém foi

solicitado prazo para reunir eventuais considerações dos representantes ausentes e para novos

representantes que analisam o documento pela 1ª vez.

Dessa forma, ficou definido que o link do Relatório será enviado pelo relator a todos os representantes

para caso haja alguma consideração, que seja feita até dia 23/06/21 por e-mail crhi.dpg@sp.gov.br e

posterior encaminhamento na convocação de reunião do CORHi.

6. Outros assuntos

-Organização e boas práticas ao utilizar documentos postados no link de documentos CTPLAN no Google

drive

-Data e horário de realização de próximas reuniões: A sugestão de 1ª quartas-feiras do mês período da

manhã foi acatada em parte, pois alguns representantes tinham dificuldade de participação no período da

manhã. Dessa forma, foi mantida a data de 1ª quarta-feira do mês, com alteração para período tarde (14-

16:30 h).

-Cronograma de reuniões futuras: Há previsão de reunião conjunta CORHI/CTPLAN/CTAJI para o dia

02/07/2021 para análise do Plano de trabalho das Câmaras Técnicas. Detalhes e confirmações de datas e

horários  serão comunicados pelo Departamento de Articulação e Comunicação DAIC-CRHi.

Considerando que o CRH deve se manifestar, provavelmente em reunião do dia 21/07/21, sobre todas as

atividades previstas no Planos de trabalho da CTPLAN, o cronograma das próximas pautas e datas será

informado após reunião do CRH.
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