INFORMATIVO CBH-MPS X AGEVAP
PERÍODO: 01 a 15 de agosto de 2015
CBH-MPS realiza 19ª Plenária Ordinária
O CBH Médio Paraíba do Sul (CBH-MPS) realizou, no
último dia 13 de agosto, sua 19ª Reunião Ordinária
Plenária. O encontro, com início às 9h30min, aconteceu na
CEDERJ, no Centro de Barra do Piraí (RJ). Na ocasião, foi
apresentada a Resolução 47/2015 que aprovou “ad
referendum” a segunda alteração da Resolução CBH-MPS
Nº 29/2013, que dispõe sobre o Plano de Aplicação
Plurianual (PAP) 2013/2016 do CBH-MPS, foram discutidas
a aprovação da Resolução 48/2015 que dispõe sobre o
Edital do Processo Eleitoral para vagas remanescentes –
Biênio 2015/2017, aprovação do novo Edital de Auxílio a
Projetos de Pesquisa, aprovação da Resolução Nº 49/2015
que dispõe sobre a prorrogação da AGEVAP como
entidade delegatária, e a assinatura dos Termos de
Concessão de Auxílio Financeiro do Edital AGEVAP nº
001/2015.

Comitê promove reunião para assinatura dos Termos de
Concessão de Auxílio Financeiro do Edital AGEVAP nº
001/2015
O Comitê Médio Paraíba do Sul promoveu no último dia 13
de agosto, na CEDERJ em Barra do Piraí (RJ), reunião para
assinatura dos termos de concessão de Auxílio Financeiro
para elaboração de trabalhos técnicos e científicos com
recursos oriundos da cobrança pelo uso dos recursos hídricos
na Bacia Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul. O intuito é
obter dados que possam contribuir para a gestão dos
recursos hídricos da Região Hidrográfica do CBH-MPS, através
da seleção de projetos para concessão de auxílio financeiro
para realização de estudos sobre a área de abrangência do
Comitê para elaboração de trabalhos de conclusão de cursos
técnicos, graduação, especialização, dissertações de
mestrado e teses de doutorado.

CBH’s Afluentes se reúnem para discussão acerca do
Contrato de Gestão INEA nº 01/2010
O Comitê Médio Paraíba do Sul (CBH-MPS), Comitê
Piabanha, Comitê Rio Dois Rios, Comitê Baixo Paraíba do
Sul e Itabapoana e a AGEVAP, que exerce função de
secretaria executiva dos referidos CBH’s, se reuniram no
dia 7 de agosto, em Três Rios (RJ), para discussões acerca
da renovação do Contrato de Gestão entre AGEVAP,
Comitês e INEA (nº 01/2010).

CBH participa da 38ª Reunião Ordinária da CT-IG (CERHI)
O Comitê Médio Paraíba do Sul foi representado na 38ª
Reunião Ordinária da CT-IG do Conselho Estadual de Recursos
Hídricos do Estado do Rio de Janeiro – CERHI-RJ, realizada no
dia 5 de agosto de 2015, às 13h30min, no Rio de Janeiro. O
Comitê esteve presente para discussão de um dos itens de
pauta da referida reunião, a Resolução CBH MPS nº 47/2015,
que dispõe sobre a alteração do PAP 2013-2016.

