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PORTARIA nº 005/CTC, de 15/06/2020 

 

 

A Câmara Técnica Consultiva (CTC), do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Verde 

Grande (CBHVG) no exercício das atribuições que lhe conferem o Regimento Interno, em 
especial os artigos 35 e 38 e a Deliberação nº 28, de 25.03.2009, com destaque para o 
inciso IV e parágrafo único do artigo 2º; esteada na solicitação da Diretoria para suporte 
à realização de evento sobre “SUSTENTABILIDADE HÍDRICA NO SEMIÁRIDO, com ênfase 
na bacia do rio Verde Grande”, a ser reformatado em face da realidade da pandemia 
Covid-19 que impõe a realização não mais como Oficina presencial, mas por meio de 

vídeo conferência, na modalidade conveniente; 

 

RESOLVE: 

CRIAR um Grupo de Trabalho (GT), de caráter temporário, formado por instituições e/ou 
técnicos com expertise para planejamento e organização do evento a ser realizado por 

meio de vídeo Conferência com temas pertinentes e inter-relacionados com a 
“SUSTENTABILIDADE HÍDRICA NO SEMIÁRIDO”, com ênfase na gestão de recursos 
hídricos na bacia do rio Verde Grande.  

O GT será responsável pelas atividades pertinentes à escolha dos temas e expositores; à 
modalidade, formatação e nominação do evento, bem como à definição da(s) data(s) e 
horário (s), do público a atingir, dentre outras atividades pertinentes. 

Este GT, cuja criação foi tema da 1ª Reunião Extraordinária da CTC em 2020, realizada 
em 15.06, por videoconferência tem, sob a Coordenação do primeiro, a seguinte 
composição: DIRCEU COLARES DE ARAÚJO MOREIRA; Flávio Gonçalves Oliveira; Horácio 
Cristo Barbosa; João Batista Ribeiro da Silva Reis; Maria Socorro Mendes Almeida 
Carvalho e Rafael Macedo Chaves.  

Esta Portaria entra em vigor nesta data e terá sua vigência até a realização do evento, 

cujo GT deverá apresentar para a CTC a sua avaliação consequente quando será 

automaticamente extinto. 
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