
 

 

 
Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paraopeba 

 
CONVOCAÇÃO 

  
Prezados (as) Senhores (as), 
  
O Presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paraopeba, CBH-Paraopeba, no 
uso de suas atribuições previstas no inciso I do artigo 28 do Regimento Interno do 
Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paraopeba, convoca seus conselheiros para a 
20ª Reunião Extraordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paraopeba, por 
videoconferência,  com a seguinte pauta: 
  
I - Abertura da sessão, verificação de quórum e leitura das justificativas de ausência; 
II - Leitura do expediente e das comunicações da ordem do dia; 
III – Apresentações, discussões, votações e deliberações: 

III.1 – Aprovação da ata anterior. 
 
III.2 – AD REFERENDUM 01/2020– Criação da Comissão Eleitoral DN 
02/2020 (Eleição para Presidente 2020). 
     
lII.3 – AD REFERENDUM 02/2020  - Criação do GTAI DN 03/2020 (Grupo 
de Trabalho de Articulação Institucional 2020). 
 
III. 4 – Processo de outorga 08839/2018 – Complexo Maracanã em 
Contagem 

  
VII- Assuntos Gerais. 
VIII - Encerramento. 
  

Informações sobre local e horário 
 
Dia: 01/07/2020 (Quarta-Feira) 
Horário:  09:00 as 11:00 
Local: A reunião será realizada através da plataforma Google Meet. 
Link de acesso a sala de reunião para conselheiros e convidados que 
realizarão apresentação: https://meet.google.com/nid-pmum-afz 
 

 
“A videoconferência terá o áudio, vídeo e mensagens em texto gravadas, a critério 
da organização, e eventualmente encaminhadas, mediante solicitação. As 
manifestações escritas, orais e utilização de vídeo ou outra forma de manifestação 
por parte do participante representa tácita aceitação e concordância com a 
realização e divulgação da gravação” 
 

https://meet.google.com/nid-pmum-afz


Para participação e acompanhamento pelos cidadãos: 
 

 Solicitações de inscrição e manifestação por parte da sociedade que não 
conselheiros, para quaisquer itens da pauta, deverão ser encaminhadas para 
o e-mail comiteparaopeba@gmail.com até 30 minutos antes do início da 
reunião. 

 Link de acompanhamento da reunião ao vivo: 
https://stream.meet.google.com/stream/b259dc5a-36d5-45be-872d-3918de6c6370 

  
  
  
Belo Horizonte, 23 de junho de 2020. 
  
  
   
  

                                                                    
  

Winston Caetano de Souza 
Presidente CBH-Paraopeba 
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