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PAUTA DA DISCUSSÃO: 

1. Aprovação das Atas anteriores 

2. Discussão sobre revisões dos estudos de fundamentação dos CBH-PP e CBH-

PCJ 

3. Outros assuntos 

 

 

Iniciou-se a reunião com o Sr. Coronato solicitando que a Sra. Mariza o representasse 1 

na reunião do CRH, do dia 11/12/2013, informando os senhores conselheiros sobre as 2 

atividades desenvolvidas pela CTCOB em 2013 e, a proposta de atividades para 2014, 3 

prontificando-se a encaminhar o relatório que ele enviou à CRHi. A seguir, o Sr. 4 

Coronato alertou que poderia ocorrer na reunião do CRH algum questionamento sobre a 5 

proposta de deliberação que substituirá a Del. 90, notadamente nos valores fixados para 6 

alguns dos coeficientes ponderadores e pelo fato da proposta não ter passado pelos 7 

CBH. Após alguma discussão sobre o assunto, os membros propuseram que, se 8 

houvesse necessidade, fosse explicado rapidamente o processo de elaboração da minuta, 9 



comparando os principais pontos da anterior com a nova proposta. E, no caso dos 10 

valores fixados, poderia ser dada explicação de como se chegou aos mesmos. O Sr. 11 

Miron solicitou que constasse em Ata que há necessidade de se ter um prazo de validade 12 

da Deliberação, já que o assunto é novo para os CBH. Dando prosseguimento, foram 13 

colocados para aprovação as minutas das Atas das reuniões dos dias 03/09, 17/09, 14 

08/10, 22/10 e 05/11. Efetuadas as correções necessárias foram aprovadas as minutas, 15 

sendo que a do dia 05/11, como foi conjunta com a CTAJI, necessita da verificação da 16 

presença dos representantes daquela CT e a sua aprovação. Dando prosseguimento à 17 

pauta, foi colocada para discussão as revisões efetuadas pelos CBH PCJ e PP, 18 

esclarecendo o Sr. Coronato que, a revisão do CBH-PP, encaminhada em setembro, não 19 

teve oportunidade de ser discutida pela CTCOB e, a do CBH-PCJ, encaminhada 20 

recentemente pela CRHi, não entraria na pauta do CRH. A Sra. Mariza relatou que 21 

analisou as revisões, ponderando que a do CBH-PP, apesar do pouco tempo para a 22 

análise, estava atendendo aquilo solicitado pela CTCOB. No caso do CBH-PCJ, fez 23 

algumas restrições, entendendo que os itens foram atendidos parcialmente pelo CBH, 24 

necessitando de uma análise mais cuidadosa dos membros da CTCOB. A Sra. Lurdes 25 

verificou que na revisão do CBH-PP, ficou como dúvida nas tabelas 26 e 29, não 26 

entendendo o que foi proposto pelo CBH. Ficou definido que, devido ao curto tempo 27 

para análise, este material será analisado na primeira reunião de 2014. Os membros 28 

concordaram que as reuniões em 2014 sejam, preferencialmente, feitas às terças-feiras, 29 

em tempo integral, com início às 9:30 h e, se possível, apenas uma por mês. Finalizada 30 

a reunião, o Sr. Coronato agradeceu a presença de todos, informou que a próxima 31 

reunião, agendada para 04/02/2014, tratará das revisões dos CBH-PCJ e CBH-PP e, não 32 

havendo mais nada a tratar, a reunião foi encerrada. 33 
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