Comitê das Bacias Hidrográficas do Recôncavo Sul
CBH - Recôncavo Sul
Instituído pela Resolução CONERH nº 65, de 26 de novembro de 2009.

CONVOCATÓRIA
24ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CBHRS
O Comitê das Bacias Hidrográficas do Recôncavo Sul vem através desta, convidar seus
membros titulares e suplentes e demais interessados, para participar da 24ª Reunião
Plenária Ordinária, que acontecerá no dia 31 de agosto de 2017 (quinta-feira), no auditório
da Câmara de Vereadores situada na Rua Dr. Manoel Vitorino, nº 9, Centro na cidade de
Aratuípe-BA, com a seguinte programação:
08:30h – Credenciamento
09:00h – Abertura da sessão, verificação de quórum e composição da mesa
09:30h – Leitura e aprovação da ATA da reunião anterior
10:00h – Informes sobre o processo de formação dos membros do CBHRS (FORMAR)
10:30h – Informes e encaminhamentos referentes à elaboração do PRHRS e PERS
11:00h – Informes sobre as Deliberações do Fórum Baiano de Comitês de Bacias
Hidrográficas nas Reuniões Ordinária e Extraordinária no dia 29/08/2017
11:30h – Informes sobre o ENCOB 2017 e Deliberação sobre o representante da
sociedade civil para aprovação em ata na reunião de Camamu
12:00h – Almoço
14:00h – Recomposição das Câmaras Técnicas do CBHRS
14:30h – Deliberação sobre a logomarca do CBHRS
15:00h – Apresentação das deliberações da reunião em Castro Alves
15:30h – Demandas e problemas locais relacionados aos recursos hídricos
16:00h – Informes
16:15h – E o que ocorrer
A Secretaria Executiva solicita a confirmação das presenças dos seus membros com
Thamires Mercês Gomes (Coordenadora) e Simone Vieira (Técnica), na sede do Inema, na
CODIS - Coordenação de Interação Social, pelo telefone (71) 3118-4226/4227 e comunica
que somente serão custeadas as despesas dos Membros do CBHRS titulares da
sociedade civil. Solicitamos que os membros custeáveis (membros da Sociedade Civil
Organizada, titulares e suplentes em exercício de titularidade) guardem os bilhetes de
passagem rodoviárias utilizadas para transporte para apresentá-los a secretaria
executiva para uma posterior restituição.
Valença-BA, 31 de julho de 2017.
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