MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPARTAMENTO DE APOIO AO CONAMA
Es pl a na da dos Mi ni s téri os , Bl oco B, Bra s íl i a /DF, CEP 70068-901
Tel efone:

Ofício nº 52370/2017-MMA
Brasília, 04 de outubro de 2017
Assunto: Convocação para a 14ª Reunião da Câmara Técnica de Biodiversidade
Ref.: Processo n. 02000.02552/2011-49

1.

No cumprimento do disposto no art. 37 do Regimento Interno deste Conselho,
convocamos Vossa Senhoria para a 14ª reunião da Câmara Técnica de Biodiversidade, a realizars e nos dias 24 e 25 de outubro de 2017, das 09h30 às 18h, na Esplanada dos Ministérios,
Bloco B, sala 814, 8º andar, Brasília-DF.

2.

Informamos que a pauta e os documentos da reunião estarão disponíveis na
página do Conama na Internet, no endereço: http://www.mma.gov.br/port/conama/reunalt.cfm?
cod_reuniao=1825 , tão logo seja encerrada a 13ª reunião, que acontecerá nos dias 10 e 11 mês
em curso.

3.

Solicitamos que as en dades da Sociedade Civil, com assento na Câmara Técnica,
cujas passagens e diárias são pagas com recursos orçamentários do MMA, conforme § 2º, art.
8º do Regimento Interno, entrem em contato com nossa equipe de apoio para conﬁrmação de
sua presença e par cipação integral na reunião fazendo suas solicitações, ATÉ O DIA 10 DE
OUTUBRO DE 2017, para que sejam tomadas as providências necessárias.
Atenciosamente,
Adriana Sobral Barbosa Mandarino
Diretora
Documento assinado eletronicamente por Adriana Sobral Barbosa Mandarino, Diretor(a), em
06/10/2017, às 12:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.mma.gov.br/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0066923 e o código CRC 0BBB0770.
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