
 
 

Pará de Minas/MG, 24 de novembro de 2020 

OFICIO CBH DO RIO PARÁ Nº 34/2020 

 

 

Aos membros do Comitê da Bacia Hidrográfica do rio Pará – CBH do Rio Pará 

 
Assunto: CONVOCAÇÃO XI REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH DO RIO PARÁ GESTÃO 2018-2021 

 

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Pará CONVOCA os seus membros a 

participarem da XI Reunião Plenária Ordinária, a realizar-se no dia 9 de dezembro de 

2020, de 9h30 às 12h00 através de videoconferência. 

 

Link: https://meet.google.com/hwm-wfqs-szz  

 

 

PAUTA  

 

9h30. Abertura, orientações e verificação de quórum. 

 

09h40. Informes:  

- Preenchimento Auto Avaliação; 

- Preenchimento questionário indicador CG; 

- Repasse dos recursos da cobrança, 

 

10h20. Aprovação da minuta da ata da reunião de 21.09.2020  

 

10h30. Deliberação CBH do rio Pará que “Aprova o Plano de Aplicação Plurianual dos 

recursos da cobrança pelo uso de recursos hídricos na bacia hidrográfica do Rio Pará, 

referente aos exercícios 2021 a 2023 e dá outras providências.” 

 

10h50. Deliberação CBH do rio Pará que “Aprova o Orçamento anual da Agência 

Peixe Vivo, referente aos recursos da cobrança pelo uso de recursos hídricos na bacia 

hidrográfica do Rio Pará para aplicação no custeio de 2021 e dá outras providências.” 

 

11h10. Deliberação CBH do rio Pará que “Aprova o calendário e a Agenda Anual de 

Atividades do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Pará (CBH do rio Pará) para o ano 

de 2021.” 

 

11h30. Assuntos gerais e encaminhamentos  

 

12h00. Encerramento  

 

Gentileza confirmar presença pelo e-mail: kelly.carneiro@agenciapeixevivo.org.br  

  

 

 

José Hermano Oliveira Franco 

Presidente do CBH Rio Pará 
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Observações gerais: 

 

 A videoconferência terá o áudio, vídeo e mensagens em texto gravadas, a 

critério da organização, e eventualmente encaminhadas, mediante 

solicitação. As manifestações escritas, orais e utilização de vídeo ou outra 

forma de manifestação por parte do participante representa tácita aceitação 

e concordância com a realização e divulgação da gravação. 

 

 A sala virtual será aberta 30 minutos antes do início da reunião, para que os 

participantes possam entrar e verificar se computador, câmera e microfone 

estão conectados e funcionando. Em caso de dificuldade de acesso favor 

entrar em contato com Kelly (37) 99132-0927 ou Ohany (31) 98294-1160 

 

 A reunião será transmitida ao vivo pelo canal do Comitê do Rio Pará no 

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCZRdyFg3K9GkiUmZj8aSz9A  

 

 O público externo que tenha interesse em manifestar-se durante a reunião 

Plenária deve encaminhar sua solicitação para o e-mail 

comitedoriopara@gmail.com  
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