
 

 

CONVOCATÓRIA 

REUNIÃO ORDINÁRIA – CBH SUAÇUÍ 

Prezado (a) Senhor (a), 

O CBH Suaçuí, em uso de suas atribuições, tem a satisfação em convocar V. S.ª para 

participar da Reunião Ordinária do Comitê na seguinte data, local e horário: 

 

DATA – 30/03/2021 – terça-feira 

LOCAL – Reunião por Videoconferência, pela plataforma JITSI MEET  

HORÁRIO - 14h às 17h 

LINK DE ACESSO: https://meet.jit.si/suacui300321  

 

PAUTA: 

1. Abertura; 

2. Verificação de quórum; 

3. Informes da Diretoria Executiva; 

4. Leitura, discussão e votação da ata da Reunião Extraordinária do CBH-Suaçuí, 

realizada no dia 03/12/2020; 

5. Informes sobre a Revisão do Plano e Elaboração da proposta de Enquadramento;  

6. Apresentação do Programa “Escola de Projetos”;  

7. Informes sobre a elaboração de Projetos de Esgotamento Sanitário contemplados 

no Edital nº 01/2017;  

8. Apresentação da metodologia de implantação do Programa Rio Vivo;   

9. Discussão e votação do Plano Orçamentário Anual (POA);  

10. Discussão e votação do Plano de Aplicação Plurianual (PAP) para 2021/2025;  

11. Apresentação e Discussão da solicitação referente à autorização para uso de 

recurso com finalidade de custeio (7,5%) – saldo remanescente  

12. Assuntos gerais; e, 

13. Encerramento. 

 

 
A assembleia também poderá ser acompanhada, ao vivo, no Youtube, no canal 

Comitês de Bacia Hidrográfica do Rio Doce, no seguinte link: 

https://www.youtube.com/channel/UCXZ58bp0Ih9BBfNdMmSJ0NA  

  

Durante todo o tempo, a videoconferência terá o áudio, vídeo e mensagens em texto 

gravadas e poderão ser eventualmente encaminhadas, mediante solicitação. As 

manifestações escritas, orais e utilização de vídeo ou outra forma de manifestação por 
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parte do participante representa tácita aceitação e concordância com a realização e 

divulgação da gravação. 

 

Informamos que, durante a reunião, a palavra será franqueada a qualquer interessado 

que tenha se cadastrado por meio do e-mail institucional do CBH Suaçuí: 

cbhsuacui@gmail.com  

 

Sem mais para o momento, solicitamos confirmação de presença, por e-mail, e 

manifestação, por e-mail, sobre condições técnicas ou dificuldades em participar da 

reunião virtual para que o CBH auxilie com orientações ou apoio quanto ao manuseio 

da plataforma de videoconferência.  

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

PALOMA GALDINO DA SILVA  

Presidente do CBH-Suaçuí 
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