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CONVOCAÇÃO 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA 
DE INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO CBH LITORÂNEA

Prezados(as) Sr.(as): 

 

Servimo-nos do presente para convocar os membros e convidados para a 23ª Reunião 

Ordinária da Câmara Técnica de Instrumentos de Gestão 

Hidrográfica Litorânea, a ser realizada por reunião virtual

de Setembro de 2020 (Segun

A pauta consta de: 

14h00: Início, impreterivelmente
1. Abertura; 
2. Discussão e aprovação da ata da reunião anterior;
3. Fechamento da pauta da 10ª Reunião Ordinária do CBH 
4. Elaboração de listagem de produtos do PBH (PAI) a serem objeto de emissão de 

moções. Identificação de prioridades para formação de ca
discussões da CTINS. 

5. Assuntos Gerais 
 
Os produtos, Atas de reunião e documentações do Comitê encontram
http://www.iat.pr.gov.br/Pagina/Comite
Endereço de acesso à sala virtual:

Quaisquer contribuições, dúvidas e sugestões podem ser remetidas aos e

cbhlitoranea@iat.pr.gov.br

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

Arlineu Ribas 
Coordenador da CTINS do CBH Litorânea
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Curitiba, 09 de Setembro de 2020.

CONVOCAÇÃO 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA 
DE INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO CBH LITORÂNEA

nos do presente para convocar os membros e convidados para a 23ª Reunião 

Técnica de Instrumentos de Gestão – CTINS do Comitê da Bacia 

Hidrográfica Litorânea, a ser realizada por reunião virtual, na plataforma Skype, no dia 14

ro de 2020 (Segunda-feira), das 14h00. 

14h00: Início, impreterivelmente 

Discussão e aprovação da ata da reunião anterior; 
Fechamento da pauta da 10ª Reunião Ordinária do CBH – Litorânea. 
Elaboração de listagem de produtos do PBH (PAI) a serem objeto de emissão de 
moções. Identificação de prioridades para formação de calendário de pautas para 

 

Os produtos, Atas de reunião e documentações do Comitê encontram-se no link: 
http://www.iat.pr.gov.br/Pagina/Comite-da-Bacia-Litoranea 
Endereço de acesso à sala virtual:https://join.skype.com/uu58Jt9DLREU

Quaisquer contribuições, dúvidas e sugestões podem ser remetidas aos e

cbhlitoranea@iat.pr.gov.br e arlineu@ribas.eng.br. 

Coordenador da CTINS do CBH Litorânea 
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Curitiba, 09 de Setembro de 2020. 

CONVOCAÇÃO 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA 
DE INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO CBH LITORÂNEA 

nos do presente para convocar os membros e convidados para a 23ª Reunião 

CTINS do Comitê da Bacia 

, na plataforma Skype, no dia 14 

Litorânea.  
Elaboração de listagem de produtos do PBH (PAI) a serem objeto de emissão de 

lendário de pautas para 

se no link: 

https://join.skype.com/uu58Jt9DLREU 

Quaisquer contribuições, dúvidas e sugestões podem ser remetidas aos e-mails 

http://www.iat.pr.gov.br/Pagina/Comite-da-Bacia-Litoranea
https://join.skype.com/uu58Jt9DLREU

