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ExpressoLivre - ExpressoMail
Remetente: "Fernanda Valentim Nagal Holzmann" <fernandanagal@iat.pr.gov.br>
Para:

Os destinatarios nao estao sendo exibidos para esta impressao

Com Cópia:

scroccaro@iat.pr.gov.br, rosajunqueira@iat.pr.gov.br, ricciprocomite@gmail.com,
dtortato@iat.pr.gov.br, brunoto@iat.pr.gov.br

Com Cópia
fernandanagal@iat.pr.gov.br, fer.nagal.holzmann@gmail.com
Oculta:
Data:

30/04/2020 20:13

Assunto:

CONVOCAÇÃO - 1ª Reunião Ordinária do Fórum Paranaense de Comitês de Bacias
Hidrográficas

Anexos:

Informe_03-2020_Procomitês_-_29_abril_2020.pdf (391 KB)

Prezados Membros do Fórum Paranaense de Comitês de Bacias Hidrográficas,
O Coordenador Geral do Fórum Paranaense de Comitês de Bacias
Hidrográficas - Sr. Arlineu Ribas, por meio da Secretaria Executiva, convoca para
a 1ª Reunião Ordinária do Fórum, conforme informações:
Data: 15 de maio de 2020 - sexta-feira
Horário: 10h00
Link para acesso*: join.skype.com/baOgfSCIjkPo
Pauta:
1. Instituição da Sala de Crise do Paraná
2. Procomitês
2.1. Atuação dos Comitês de Bacias Hidrográficas por videoconferência - Informe
Procomitês nº 03/2020;
2.2 Capacitação de Novos Membros
3. Resolução SEMA n.º 44/2018 - revisão pela CTINS do CERH
4. Adiamento do XXII ENCOB
5. Assuntos gerais
* Para realização da videoconferência utilizaremos a ferramenta Skype. Elencamos
a seguir algumas instruções para utilização da ferramenta e melhor
desenvolvimento dos trabalhos:
• A ferramenta do Skype permite a reunião de até 20 pessoas simultaneamente.
Devido essa condição, pedimos que os participantes confirmem sua presença
até o dia 12 de maio, terça-feira, por meio do presente e-mail:
fernandanagal@iat.pr.gov.br;
• Solicitamos que os membros encaminhem seus endereços de e-mail utilizados
no Skype. Verificamos que a ferramenta permite o acesso sem necessidade de
conta, mas para os devidos efeitos de legitimidade, solicitamos o endereço de
e-mail de cada representante;
• Ainda na finalidade de legitimar o procedimento, considerando não haver listas
de assinaturas que comprovem a presença dos participantes, a gravação em vídeo
fará as vezes da assinatura. Assim, solicitamos que ao início e final da reunião
todos os membros informem seus nomes e os Comitês que representam.
Em anexo o Informe Procomitês nº 03/2020.
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Os materiais referentes ao item 2.2. da pauta estão disponíveis
em: drive.google.com/drive/folders
/1jmTdN9_qAp_j8pQ9DZrX4K1CqSRCpjOz?usp=sharing - Módulo I e
drive.google.com/drive/folders
/1OghdhTt723_uELfucc9gkdUCW3DzK_ES?usp=sharing - Módulo II.
Certos de sua participação.
Desde já agradecemos e permanecemos à disposição.
Atenciosamente,
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