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PORTARIA Nº 62/2012 
 

Disciplina a utilização do 
“Espaço Gilberto Pedralli” 

 
 
O CONSELHEIRO PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 4ª REGIÃO, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 6.684 de 3 de setembro de 1979, 
regulamentada pelo Decreto nº 88.439 de 28 de junho de 1983, de acordo com o decidido 
na ª Reunião Plenária, realizada em  de 2012. 
 
 
RESOLVE:  
 
Art. 1º Fica possibilitada a utilização do “Espaço Gilberto Pedralli” para a realização de 
cursos, palestras, encontros, seminários e outros eventos cujos objetivos e propostas 
sejam voltados para a formação e para o aprimoramento profissional do Biólogo. 
 
Parágrafo único. A utilização prevista no caput será condicionada à reserva de pelo 
menos 10 % (dez por cento) das vagas para o CRBio-04. 
 
Art. 2º Poderão solicitar a utilização do “Espaço Gilberto Pedralli” os biólogos em situação 
regular, bem como entes públicos ou privados, tais como associações, sindicatos, 
Instituições de Ensino Superior, dentre outros. 
 
Parágrafo único. A solicitação deverá ser apresentada com antecedência mínima de 20 
(vinte) dias da data do evento, mediante o preenchimento do formulário constante do 
anexo I desta Portaria. 
 
Art. 3º Sempre que assim for solicitado como forma de contrapartida, será obrigatória a 
utilização das marcas do Conselho Regional de Biologia - 4ª Região em todo o material 
relacionado ao evento. 
 
Art. 4º Para cada evento haverá um responsável, preferencialmente Biólogo devidamente 
registrado e em situação regular, que deverá firmar o competente termo de 
responsabilidade constante do anexo II desta Portaria. 
 
Art. 5º Casos omissos serão resolvidos pela Diretoria, ad referendum do Plenário. 
 
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  
 

 
Belo Horizonte, 18 de julho 2012. 
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