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Apresentação
A Companhia Energética Sinop (CES), detentora da concessão para implantação e operação
da Usina Hidrelétrica (UHE) Sinop, balizada pelo Plano de Gestão Ambiental (PGA)
relacionado à sua Licença de Instalação (LI), é responsável por implantar e conduzir o Fórum
de Acompanhamento Social (FAS) da UHE Sinop.
O FAS foi instituído em reunião com os representantes das partes interessadas no dia 07 de
agosto de 2014, em Sinop, conforme ata de reunião firmada pelos presentes e publicada pela
CES.
Este documento apresenta o regimento do FAS, devidamente discutido entre seus
participantes.

Regimento
Capítulo I - Da Denominação, Competências e Estrutura do Fórum de
Acompanhamento Social da UHE Sinop
Art.1º - O Fórum de Acompanhamento Social da UHE Sinop, doravante denominado de FAS, é
um órgão colegiado consultivo e de participação social criado conforme diretrizes constantes
do Projeto Básico Ambiental (PBA) da Usina Hidrelétrica (UHE) Sinop. O FAS centra-se na
informação, discussão e avaliação das ações ambientais em curso e previstas para a UHE
Sinop, por meio da realização de encontros e reuniões, é fundamentado no diálogo social e
tem como objetivo viabilizar a participação das diferentes instâncias das partes interessadas no
acompanhamento das atividades de implantação dos planos, programas e projetos previstos
no PBA.
Art. 2º - São competências do FAS:




Acompanhar a implantação do PBA e as ações decorrentes da execução de todos os
seus planos, programas e projetos;
Promover o diálogo entre os agentes sociais e dos municípios abrangidos, buscando a
convergência de ações em prol da implantação do PBA; e
Promover, periodicamente, encontros, seminários ou reuniões especializadas, com o
intuito de ouvir os representantes da comunidade sobre temas relevantes, no âmbito
para o qual foi criado.

Art.3º - Da Estrutura:
O FAS compõe-se na sua estrutura de:



Colegiado; e
Comissões.

Capítulo II - Da Composição
Art.4º - O Colegiado do FAS tem a seguinte composição:







2 (dois) membros da Companhia Energética Sinop (CES);
1 (um) membro do Governo do Estado do Mato Grosso;
1 (um) membro representante do Poder Executivo de cada município da Área de
Influência Direta (AID) do Empreendimento (Cláudia, Ipiranga do Norte, Itaúba, Sinop e
Sorriso), num total de cinco;
1 (um) membro representante do Poder Legislativo de cada município da AID, num total
de cinco;
1 (um) membro representante do Secretaria Estadual de Meio Ambiente (Sema) de
Mato Grosso;




1 (um) membro da Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária (Incra);
2 (dois) membros dos sindicatos, sendo 1 (um) do Sindicato dos Trabalhadores Rurais
da AID, 1 (um) do Sindicato Rural Patronal dos municípios da AID;



3 (tres) membros representantes das comissões, sendo 1(um) representante da
Comissão de Monitoramento Socioeconômico e 1 (um) representante da Comissão de
Remanejamento da População e 1(um) representante da Comissão de Técnico
Ambiental;



2 (dois) membros representantes das entidades regionais de ensino/pesquisa, sendo 1
(um) da Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT) e 1 (um) da Universidade
Estadual de Mato Grosso (Unemat).

Representantes do Ministério Público Federal (MPF), do Ministério Público Estadual (MP) e da
Defensoria Pública não irão compor o colegiado, mas terão acesso livre às reuniões, serão
convidados a contribuir com os debates e receberão as informações referentes ao andamento
do FAS.
Art.5º - O FAS poderá convidar para participação em reuniões ordinárias personalidades que
possuam notório conhecimento ou tenham atuação destacada em instituições ou áreas técnicocientíficas específicas e de relevante importância para os processos de Desenvolvimento
Municipal ou Regional.
Art.6º - Os membros do FAS, relacionados no Art. 4º, serão indicados, por solicitação do
Coordenador do FAS, pelos órgãos ou instituições correspondentes, devendo tais indicações
constar das atas das reuniões convocadas com tal objetivo; cada instituição deve indicar um
titular e um suplente para a vaga.
Art.7.º - Não haverá remuneração de qualquer espécie para os membros do FAS.

Capítulo III - Da Duração do Mandato
Art.8º - Os membros do FAS, relacionados no Art. 4°, terão mandato de 01 (um) ano,
facultadas as suas reconduções, em caráter único e consecutivo. Ao término desse prazo, a
partir de 27 de setembro de 2015, deverão ser indicados novos representantes ou reindicados,
via ofício encaminhado à coordenação do FAS.

Capítulo IV - Do Funcionamento
Art.9º - O FAS terá o seu funcionamento regido pelas seguintes normas:
As reuniões do FAS serão realizadas, ordinariamente, uma vez a cada três meses e,
extraordinariamente, quando convocadas pelo coordenador ou por requerimento da maioria
absoluta (50% mais 1) dos seus membros.

As reuniões ordinárias terão a pauta encaminhada pela Secretaria Executiva, delas constando:




Abertura da sessão;
Apreciação da ata da reunião anterior; e
Apresentação da ordem do dia e encaminhamento à Mesa.

O calendário anual das reuniões será estabelecido na última reunião do ano anterior. Nos seus
impedimentos, o coordenador será substituído pelo secretário do FAS.
As reuniões do FAS realizar-se-ão, de forma itinerante, nos cinco municípios da AID, em
recinto cedido pela CES ou em outros locais definidos por propostas dos seus membros, sem
que caibam ônus para as partes ou instituições cedentes.
Art.10º - Os apoios administrativos e financeiros necessários ao bom funcionamento do FAS e
suas Comissões serão prestados pela CES.
Art.11º - As discussões, apresentações e recomendações dos temas em reuniões ordinárias e
extraordinárias serão registradas em ata, constituindo-se em instrumentos de consulta.
Art.12º - A competência técnica de implantação das ações do PBA é atribuição exclusiva e
intransferível da CES, bem como sua fiscalização é atribuição da Sema/MT. Caberá ao FAS
acompanhar as ações de implantação e recomendar ajustes, caso necessário, dentro do
escopo, atribuições, competências, abrangência e finalidades previstas nos estudos ambientais
- Estudo de Impacto Ambiental (Eia) e Relatório de Impacto Ambiental (Rima) - e o PBA da
UHE Sinop.

Capítulo V - Das Comissões
Art13º - As Comissões são espaços de discussão voltados para temas ou conjuntos de temas
específicos, que guardam maior interface e que se relacionam com um mesmo grupo de
pessoas.
Art.14º - As Comissões serão compostas por uma coordenação e uma secretaria executiva de
responsabilidade da CES; seu colegiado terá o número mínimo de seis representantes e um
máximo de 10 (dez) representantes e será formado por reunião de formação com indicação de
membros, preferencialmente, de forma paritária, considerando instituições com
representatividade local e relacionadas aos temas das comissões; os integrantes do colegiado
das comissões não deverão ser, obrigatoriamente, membros do colegiado do FAS.
Art15º - As Comissões de que trata este artigo terão as seguintes atribuições e características:



Discutir as ações dos planos, programas e projetos associados aos temas da comissão,
acompanhando sua execução;
Relatar aos membros do FAS os principais temas debatidos e os encaminhamentos
dados; e



Os membros das Comissões terão mandato de um ano, renovável uma única vez, por
igual período.

Cada entidade ou órgão representado somente poderá participar, simultaneamente, de até
duas Comissões, respeitando o princípio de equidade na sua composição, que se dará por
meio de representantes dos órgãos e instituições públicas e privadas, bem como da sociedade
civil.
Nas reuniões que promoverem, os membros das comissões poderão convidar representantes
dos segmentos interessados nas matérias ou colaboradores, conforme critério adotado pelo
coordenador de referida Comissão;
A Comissão designará, entre os seus membros, o relator para as reuniões, bem como
confirmará as matérias a serem discutidas.
As comissões reunir-se-ão ordinariamente a cada dois meses de forma itinerante de acordo
com definição de seus membros.
As comissões reunir-se-ão extraordinariamente, quando convocadas pelo coordenador, ou por
requerimento da maioria dos seus membros.
Art.16º - Poderão ser agregadas à relação supracitada outras novas comissões, conforme a
dinâmica de implantação do empreendimento e eventuais discussões do colegiado do Fórum.

Capítulo VI - Das Atribuições do FAS
Art.17º - Compete ao coordenador do FAS:




Determinar as providências necessárias ao pleno desenvolvimento das atividades;
Convocar e presidir as reuniões ordinárias e extraordinárias;
Cumprir e fazer cumprir este Regimento Interno.

Art.18º - Compete à Secretaria Executiva do FAS:





Assistir ao Coordenador e aos outros membros do FAS no desempenho das suas
funções;
Fornecer o apoio de secretaria indispensável ao bom funcionamento das reuniões do
FAS e à implantação das suas recomendações;
Distribuir aos membros do FAS a ata da reunião anterior, a pauta da reunião do dia e
outros documentos pertinentes aos assuntos das reuniões; e
Arquivar e conservar, em meios apropriados, os documentos resultantes das reuniões
do FAS bem como acompanhar os encaminhamentos das referidas reuniões.

Art.19º - São atribuições do Colegiado do FAS:








Participar das reuniões ordinárias e extraordinárias sempre que convocadas;
Trazer informações da comunidade/instituição que representa para apreciação no
contexto de implantação da UHE Sinop, considerados os estudos ambientais
pertinentes (Eia, Rima e PBA);
Apresentar sugestões e recomendações pertinentes ao processo de implantação das
ações ambientais considerados pertinentes aos estudos ambientais (Eia, Rima e PBA);
e
Repassar, de forma isenta, as informações e esclarecimentos ocorridos nas reuniões do
FAS às comunidades e grupos que representa.

Capítulo VII - Das Disposições Finais
Art.20º - Este Regimento Interno poderá ser alterado por proposta da maioria qualificada (2/3)
dos membros do FAS, em reuniões ordinárias ou extraordinárias.
Art.21º - Os casos omissos neste Regimento Interno serão resolvidos pelos membros efetivos
do FAS, no âmbito das reuniões ordinárias.

