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PAUTA DA 41ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONERH 

 

 Data: 13/06/2019. 

 Horário: 09 às 17h. 

 Local: Auditório da Secretaria de Desenvolvimento Econômico 

 
1. Análise e aprovação das Atas da 40ª Reunião Ordinária do CONERH; 

2. Apresentação sobre o Enquadramento dos rios das Bacias Recôncavo Sul e Rio de Contas; 

Apresentação da DIRAG/INEMA referente ao andamento do processo de enquadramento dos 
corpos d’águas das bacias citadas, essa é uma pauta positiva, pois o enquadramento é um dos 
instrumentos de gestão da Política Estadual de Recursos Hídricos.  

3. Apresentação da proposta dos Planos de Bacias dos rios Grande e Corrente; 

Apresentação da DIRAG/INEMA referente à elaboração dos planos de bacias, essa é uma pauta 
positiva, pois os Planos de Bacias são instrumentos basilares na gestão da Política Estadual de 
Recursos Hídricos.  

4. Indicações para composição da Câmara técnica Educação Ambiental, Mobilização Social e 
Articulação de Povos e Comunidades Tradicionais do CONERH; 

Os segmentos indicaram 03 membros titulares e 03 suplentes para compor a nova câmara do 
CONERH instituída na ultima reunião ordinária. 

5. Apresentação planejamento das ações das Câmaras Técnicas; 

Apresentação da SECEX referente ao planejamento para atendimento da pautas prioritárias 
elaboradas em conjunto com os conselheiros a partir do levantamento das demandas de cada 
setor.  

6. Informes; 

6.1 Andamento do processo de análise da CTOC referente à deliberação 01/2018 CBH 
Verde e Jacaré. 

Informe sobre o andamento do processo de analise da deliberação 01/2018 CBHVJ na Câmara 
Técnica de Outorga e Cobrança. A deliberação em pauta versa sobre o procedimento de 
cobrança pelo uso dos recursos hídricos na bacia do rio verde e jacaré, a CTOC analisou o 
documento e pontuou questões formais e procedimentais referente a elaboração, esses 
questionamentos foram encaminhados ao CBHVJ para conhecimento e providências.  

7. O que ocorrer. 

 

 

JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA SILVA 

Presidente 


