
 

 

CONVOCATÓRIA 

22ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA – CBH SANTO ANTÔNIO 

 

 

Prezado (a) Senhor (a), 
 
O CBH Santo Antônio, em uso de suas atribuições, tem a satisfação em convocar V. S.ª para 

participar da 22ª Reunião Extraordinária do Comitê na seguinte data, local e horário: 

 

DATA - 16/04/2021 – sexta-feira 

LOCAL – Reunião por Videoconferência – JITSI MEET 

HORÁRIO – 14h00 às 17h00 
 

PAUTA: 

 

1. abertura; 

2. verificação de quórum; 

3. informes da Diretoria Executiva; 

4. informes sobre a Revisão do Plano e Elaboração da proposta de Enquadramento; 

5. discussão e votação da ata da Reunião do CBH-Santo Antônio realizada no dia 14/10/2020;  

6. eleição do novo vice-presidente do CBH-Santo Antônio 

7. recomposição das Câmaras Técnicas do CBH-Santo Antônio;  

8. discussão e votação do Plano Orçamentário Anual (POA);  

9. apresentação e discussão da solicitação referente à autorização para uso de recurso com 

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

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

11. assuntos gerais; e, 

12. encerramento 

 

 

 
Informamos que a reunião será realizada através da Plataforma JITSI MEET, pelo link: 

https://meet.jit.si/stoantonio160421  

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 parte do participante representa 

tácita aceitação e concordância com a realização e divulgação da gravação. 

https://meet.jit.si/stoantonio160421
https://www.youtube.com/channel/UCXZ58bp0Ih9BBfNdMmSJ0NA


 

 

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

tenha se cadastrado por meio do e-mail institucional do CBH Santo Antônio: 

contato@cbhsantoantonio.org.br 

 

Um tutorial com instruções para a utilização da plataforma segue, anexo. 

 
 
Atenciosamente, 

 

 
Filipe Generoso Murta Gaeta 

Presidente do CBH-Santo Antônio 
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