
 

 

 

 

Carta nº 060/2022/PRES/CBH-

Aos Membros da Diretoria do CBH 

 

Prezados (as) Senhores (as),

 

Venho por meio desta convocá

Reunião Ordinária de Diretoria do CBH 

11 de abril de 2022 (segunda

por videoconferência, com a seguinte ordem do dia:
 

1. Abertura;  

2. Aprovação da pauta; 

3. Aprovação das atas dos dia

4. Apresentação do Prisma da microbacia do alto rio das flores em Ipiabas

5. Repasse de recursos projetos de Educação Ambiental (parecer do jurídico);

6. Avaliação da Expedição Nascentes do

7. Capacitações (brigada de incêndio

8. Parceria com MPRJ; 

9. Retorno IFRJ sobre desenvolvimento do site;

10. Resultado do Edital de lavabos;

11. Parceria South; 

12. Representação no ENCOB

13. Assuntos Gerais; 

a) Material de divulgação do comitê

b) Materiais para campanhas de monitoramento

14. Encerramento. 

Atenciosamente,  

Rua Cincinato Braga, 221, Aterrado 
Volta Redonda/RJ, CEP: 27.213-040 

www.cbhmedioparaiba.org.br 
Tel.: (24) 3337-5661 

Volta Redonda, 

-MPS  

Aos Membros da Diretoria do CBH – Médio Paraíba do Sul 

Prezados (as) Senhores (as), 

desta convocá-los (as) no uso das atribuições, a participarem da 

de Diretoria do CBH - Médio Paraíba do Sul, a ser realizada no 

segunda-feira), com início às 9:00h e término previsto para

seguinte ordem do dia: 

dias 03/02/2022 e 20/01/2022; 

Prisma da microbacia do alto rio das flores em Ipiabas

Repasse de recursos projetos de Educação Ambiental (parecer do jurídico);

Nascentes do Paraíba; 

brigada de incêndio e verificação data para capacitação CNARH);

Retorno IFRJ sobre desenvolvimento do site; 

Edital de lavabos; 

Representação no ENCOB; 

aterial de divulgação do comitê 

Materiais para campanhas de monitoramento 

 
 

Luis Felipe Cesar 
Presidente 

, 05 de abril de 2022. 

(as) no uso das atribuições, a participarem da 75ª 

, a ser realizada no dia 

previsto para 12:00h, 

Prisma da microbacia do alto rio das flores em Ipiabas; 

Repasse de recursos projetos de Educação Ambiental (parecer do jurídico); 

e verificação data para capacitação CNARH); 


