
 

 

Ofício CBH rio das Velhas 06/2022  
21 de janeiro de 2022 

 
 
Ref.: Convocação 115ª Reunião Plenária Ordinária do CBH rio das Velhas 
 
Os membros do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas estão convocados para reunião ordinária 
que será realizada no dia 04 de fevereiro de 2022 (quarta-feira) das 14h00 às 18h00 através da plataforma 
Zoom. 
 
Link: https://us02web.zoom.us/j/83452616797  
 
PAUTA 
 
Item 1. Abertura, orientações e verificação de quórum.  
 
Item 2. Apresentação de vídeo sobre panorama das enchentes na bacia do Velhas – Tanto Expresso 
 
Item 3. Informes:  
- Estudo sobre as manchas de inundação (status) 
- GT Barragens: segurança das barragens na bacia; impacto do transbordamento do dique Lisa da Mina 
Pau Branco da Vallourec; retorno dos ofícios enviados pelo Comitê. 
 
Item 4. Aprovação da minuta da ata da reunião ocorrida em 15/12/2021. 
 
Item 5. Composição GAT - atualização da metodologia da cobrança. 
 
Item 6. Apresentação Power BI – Agência Peixe Vivo. 
 
Item 7. Deliberação CBH Rio das Velhas que “defere o Processo de Outorga N°. 15.007/2012 – 
Canalização e/ou retificação de curso d’água”. Requerente: SUDECAP. 
 
Item 8. Recebimento de processos de outorga com empreendimentos instalados e/ou intervenções 
concluídas – CTOC. 
 
Item 9. Apresentação ações de mobilização e educação ambiental 2021/2022 – FUNDEP  
 
Item 10. Assuntos gerais e encerramento.  
 
Gentileza confirmar presença. 
 
Atenciosamente, 
 
 
 

Poliana Aparecida Valgas de Carvalho  
Presidente do CBH rio das Velhas 

 
 
 
 
 
 

 

https://us02web.zoom.us/j/83452616797


 

 

Observações gerais: 
 

 A videoconferência terá o áudio, vídeo e mensagens em textos gravados, 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. 

 
 A sala virtual será aberta 30 minutos antes do início da reunião, para que os 

participantes possam entrar e verificar se computador, câmera e microfone estão 

conectados e funcionando.  

 
 A reunião será transmitida ao vivo pelo canal de REUNIÕES DO CBH VELHAS no Youtube: 

www.bit.ly/reunioes-cbhvelhas 

 
 O público externo que tenha interesse em manifestar-se durante a reunião Plenária deve 

encaminhar sua solicitação para o e-mail reunioes.cbhvelhas@gmail.com. 

 

http://www.bit.ly/reunioes-cbhvelhas
mailto:reunioes.cbhvelhas@gmail.com

