INFORMATIVO CBH-MPS X AGEVAP
PERÍODO: 01 a 15 de novembro de 2015
CBH-MPS realiza 20ª Plenária
O CBH Médio Paraíba do Sul (CBH-MPS) realizou, no
último dia 12 de novembro, sua 20ª reunião plenária. O
encontro, com início às 9h, aconteceu no Centro Cultural
Antônio Pacheco Leão, em Rio das Flores (RJ). Na ocasião,
ocorreu a homologação do resultado do processo Eleitoral
para vagas remanescentes e posse dos novos membros,
aprovação da Resolução 50/2015 que dispões sobre
Critérios para participação de membros do CBH-MPS em
eventos; aprovação da Resolução 51/2015 que dispõe
sobre Calendário de atividades do CBH-MPS para 2016;
apresentação do SIGA - CEIVAP; II Fórum do Rio Preto;
aprovação do Termo de Referência para a contratação do
Curso de Nascentes e Matas Ciliares; e a aprovação do
documento elaborado no II Fórum do Rio Preto.

Comitê promove II Fórum do Rio Preto
O Comitê Médio Paraíba do Sul realizou no último dia 12 de
novembro, juntamente com a sua 20ª reunião plenária, o II
Fórum do Rio Preto. O evento aconteceu no Centro Cultural
Antônio Pacheco Leão, em Rio das Flores (RJ), para um debate
acerca dos impactos ambientais das Pequenas Centrais
Hidroelétricas (PCH’s) que estão previstas para serem
construídas na calha do Rio Preto. O Fórum contou com uma
apresentação sobre a Avaliação Ambiental Integrada (AAI),
projeto do Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio
Paraíba do Sul (CEIVAP), debates e a elaboração do documento
final.

CBH-MPS participa de Oficina promovida pela AGEVAP
O Comitê Médio Paraíba do Sul participou, no último dia
11 de novembro, na sede do INEA, no Rio de Janeiro, da
Oficina de Integração entre a Diretoria da AGEVAP e
Diretorias dos Comitês atendidos pela Agência.
Representando o CBH-MPS, a Vice-Presidente, Vera Lúcia
Teixeira, e o Diretor, Maurício Fernandes, estiveram
presentes na Oficina e puderam contribuir com o
alinhamento de informações para estreitar o
relacionamento Agência de Bacia x Comitê.

