Convocatória 110° Reunião Ordinária do CBH Rio das Velhas
Os membros do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas – CBH Rio das Velhas estão convocados
para reunião a se realizar no dia 15 de dezembro de 2020 das 14h às 17h00, via videoconferência.
Link para acesso via Zoom: https://us02web.zoom.us/j/9716400820
.
Pauta:



Abertura, orientações gerais e verificação de quórum.
Informes:
- Preenchimento da auto avaliação;
- Preenchimento do questionário indicador CG;
- Repasse dos recursos da cobrança;
- Membros com reincidentes faltas.



Aprovação da minuta da ata da 109° Reunião Ordinária do CBH Rio das Velhas.



Minuta DELIBERAÇÃO CBH RIO DAS VELHAS que “Aprova o PPA - Plano Plurianual de Aplicação”.



Minuta DELIBERAÇÃO CBH RIO DAS VELHAS que “Aprova o Orçamento anual da Agência Peixe
Vivo”



Minuta DELIBERAÇÃO CBH RIO DAS VELHAS que “Aprova a agenda anual de atividades / calendário
2021”.



Apresentação das publicações Manual do Conselheiro, Cartilha da Cobrança pelo Uso da Água e
Relatório de Ações e Projetos do CBH Rio das Velhas – TantoExpresso.



Retrospectiva 2020 CBH Rio das Velhas - TantoExpresso



Assuntos gerais e encerramento.

A participação de todos é fundamental!
Atenciosamente,

Poliana Valgas
Presidente do CBH Rio das Velhas

Observações gerais:

 A videoconferência terá o áudio, vídeo e mensagens em textos gravados, 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 Izabel Nogueira (31) 98621-2763.

 A reunião será transmitida ao vivo pelo canal de REUNIÕES DO CBH VELHAS no Youtube:
www.bit.ly/reunioes-cbhvelhas

 O público externo que tenha interesse em manifestar-se durante a reunião Plenária deve
encaminhar sua solicitação para o e-mail reunioes.cbhvelhas@gmail.com.

Belo Horizonte, 30 de novembro de 2020

