
 

 

 

Carta nº 017/2022/PRES/CBH-

 

Aos Membros do CBH – Médio Paraíba do Sul

 

Prezados (as) Senhores (as),

 

  Venho por meio desta, convocá

Reunião Plenária Ordinária do CBH 

fevereiro de 2022 (segunda-feira) 

por videoconferência, com a seguinte ordem do dia:

 

1. Abertura;  

2. Aprovação da pauta; 

3. Aprovação da ata da 

4. Aprovação da Resolução

operacionalização da

5. Apresentação do relatório das atividades desenvolvidas em 2021 e aprovação do 

planejamento das atividades do Comitê para 2022;

6. Apresentação do relatório de cenário ambiental e 

satisfação do comitê;

7. Vacância de vaga em CTPIGL

8. Vacância de vaga no GAP (Douglas

segmento) 

9. Aprovação de contratação de técnico para elaboração do Plano de Educação 

Ambiental do CBH-MPS;

10. Divulgação da expedição 

11. Consulta sobre disponibilização dos vídeos das reuniões;

12. Informe do Comitê sobre os projetos e editais em andamento; 

13. Informe sobre o andamento das atividades:
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Volta Redonda, 04 de 

-MPS 

Médio Paraíba do Sul 

Prezados (as) Senhores (as), 

Venho por meio desta, convocá-los (as) no uso das atribuições, a participar da 

rdinária do CBH – Médio Paraíba do Sul, a ser realizada no dia 

feira) com início às 13:30 e término previsto para

om a seguinte ordem do dia: 

 

Aprovação da ata da 44ª Reunião Plenária Ordinária (29/11/2021)

Aprovação da Resolução ad referendum CBH-MPS nº 

operacionalização da conta reserva; 

Apresentação do relatório das atividades desenvolvidas em 2021 e aprovação do 

planejamento das atividades do Comitê para 2022; 

elatório de cenário ambiental e do resultado da pesquisa de 

ão do comitê; 

Vacância de vaga em CTPIGL (Poder Público - 2 vagas); 

ncia de vaga no GAP (Douglas – para esta vaga pode ser qualquer 

Aprovação de contratação de técnico para elaboração do Plano de Educação 

MPS; 

xpedição Nascentes do Paraíba e definição de representantes

Consulta sobre disponibilização dos vídeos das reuniões; 

Informe do Comitê sobre os projetos e editais em andamento; 

Informe sobre o andamento das atividades: 

de fevereiro de 2022. 

los (as) no uso das atribuições, a participar da 45ª 

, a ser realizada no dia 21 de 

e término previsto para 17:00 horas, 

/2021); 

MPS nº 110/2022 sobre a 

Apresentação do relatório das atividades desenvolvidas em 2021 e aprovação do 

do resultado da pesquisa de 

para esta vaga pode ser qualquer 

Aprovação de contratação de técnico para elaboração do Plano de Educação 

e definição de representantes; 

Informe do Comitê sobre os projetos e editais em andamento;  



 

 

 

a) CTPIGL; 

b) CTEA; 

c) GAP – Grupo de Acompanhamento do Plano de Bacia;

d) GT Acompanhamento do Contrato de Gestão

f) GT Monitoramento;

14. Informe sobre as representações do Comitê em diversas instituições;

a) CERHI (plenária, GT FUNDRHI e CTIL);

b) CEIVAP (Plenária, GTAI e GTAOH);

c) FFCBH;  

d) PNI; 

e) ARIE Floresta da Cicuta;

f) REVISMEP

g) PESC; 

h) Conselho M

i) Plano Municipal de Resíduos Sólidos 

15. Assuntos Gerais; 

16. Encerramento. 

Atenciosamente, 
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de Acompanhamento do Plano de Bacia; 

GT Acompanhamento do Contrato de Gestão; 

f) GT Monitoramento; 

Informe sobre as representações do Comitê em diversas instituições;

CERHI (plenária, GT FUNDRHI e CTIL); 

CEIVAP (Plenária, GTAI e GTAOH); 

ARIE Floresta da Cicuta; 

REVISMEP/REVISTUR; 

Municipal de Saneamento Básico de Levy Gasparian

unicipal de Resíduos Sólidos de Barra Mansa

 

 
Luis Felipe Cesar 

         Presidente 

 

Informe sobre as representações do Comitê em diversas instituições;  

ásico de Levy Gasparian; 

Barra Mansa. 


