COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DOS AFLUENTES
MINEIROS DOS RIOS PRETO E PARAIBUNA

CONVOCATÓRIA

Juiz de Fora, 19 de novembro de 2018.

Prezada (o) conselheira (o):

Como é do conhecimento de V. Sa., no próximo dia 27/11 vamos
realizar o nosso “1º Seminário sobre Fontes de Recursos para Ações
em Saneamento”, que tem como público-alvo preferencial os 30 (trinta)
municípios inseridos em nossa bacia hidrográfica. Com a crise financeira que
ora passa praticamente todos os municípios na área do PS1, não há
disponibilidade de recursos financeiros próprios para investimentos em
saneamento básico. Além disso,
nos últimos anos está havendo atrasos
constantes e significativos dos repasses devidos aos municípios mineiros.
Informamos que já estão confirmadas as presenças em nosso evento
dos seguintes órgãos e instituições: AGEVAP (Agência de Bacia do Comitê
de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – CEIVAP), Caixa
Econômica Federal e FUNASA.
Conforme ficou aprovado em nossa última reunião ordinária, para
justificar junto aos órgão e/ou instituições a presença das (os) conselheiras
(os) neste Seminário, a presidência do CBH Preto e Paraibuna faria uma
convocação de uma reunião extraordinária. Sendo assim, com base no inciso
II do Artigo 19, bem como o inciso I do Artigo 27 do Regimento Interno,
pelo presente instrumento, estamos CONVOCANDO V. Sa. para esta
Plenária Extraordinária que terá como pauta:
 Abertura dos trabalhos;
 Desenvolvimento do “1º Seminário sobre Fontes de Recursos
para Ações em Saneamento”;
 Encerramento.
Reafirmamos que o evento ocorrerá no dia 27 de novembro de
2018, terça-feira, das 13h30 às 17h30, no Auditório da ACISPES,
localizado à Rua Ataliba de Barros, Nº 5 - Bairro São Mateus, Juiz de
Fora/MG.
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Prezada (o) conselheira (o), em nome da diretoria do Comitê da Bacia
Hidrográfica dos Afluentes Mineiros dos Rios Preto e Paraibuna, contamos
com sua honrosa presença, ao tempo em que, devido à relevância do tema,
solicitamos de V. Sa. reforce o convite para que a (o) prefeita (o) de seu
município esteja presente neste importante Seminário.

Cordialmente,
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