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PERÍODO: 1 a 15 de julho de 2015
Diretoria do CBH-MPS realiza 43ª reunião
A diretoria do CBH Médio Paraíba do Sul (CBH-MPS) realizou
sua 43ª Reunião no dia 6 de julho de 2015, às 9 horas, na
sede da UD1-AGEVAP, em Volta Redonda (RJ). As principais
discussões pautadas foram relacionadas à Aprovação Ad
Referendum da Resolução CBH-MPS Nº 47/2015 que dispõe
sobre a alteração do Plano de Aplicação Plurianual do CBHMPS; Programa Estadual de Recursos Hídricos – Lista de
Ações e participação no ECOB.

CBH publica resultado referente ao
Edital de Auxílio à Pesquisa
O CBH Médio Paraíba do Sul (CBH-MPS) publicou no dia 7
de julho de 2015, em seu site, a lista com o resultado da
hierarquização ralacionada ao Edital AGEVAP nº 01/2015,
referente ao Auxílio à Pesquisa para Elaboração de
Estudos. O Comitê informou, através da Carta CBH-MPS nº
091/2015 que, segundo a avaliação da Comissão de
Julgamento, todas as propostas foram habilitadas, não
havendo necessidade de serem hierarquizadas, visto que
há recurso financeiro suficiente para execução de todas.

Comitê participa da Reunião do GTAOH do CEIVAP
O Comitê Médio Paraíba do Sul, representado pela sua
diretoria, participou no último dia 7 de julho da reunião do
Grupo de Trabalho Permanente de Acompanhamento da
Operação Hidráulica na Bacia do Rio Paraíba do Sul, para atuação
conjunta com o Comitê da Bacia do Rio Guandu (GTAOH) do
CEIVAP. O Encontro foi realizado na sede da AGEVAP, em
Resende (RJ), e na ocasião, houve discussões sobre a
avaliação da redução da vazão objetivo em Santa Cecília para
110 m³/s (apresentações do ONS e do INEA) e uma
apresentação da TKCSA referente à proposta de protocolo de
emergência.

CBH-MPS marcou presença na 61ª SIPATMA da CSN
O Comitê Médio Paraíba do Sul, representado por sua VicePresidente, a Sra. Vera Lúcia Teixeira, marcou presença na
61ª SIPATMA da CSN, realizada no dia 9 de julho, no
Auditório do Antigo Escritório Central da CSN, em Volta
Redonda (RJ). Na ocasião, a representante do CBH deu uma
palestra sobre “Gestão das águas na Bacia do Rio Paraíba
do Sul”.

