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011.04.02.013 

Piracicaba, 28 de maio de 2021. 
 

Ofício Circular FPCBH nº 003/2021 
 

REF.: 1ª Reunião Ordinária do FPCBH de 2021. 
 

Prezados, 
 

Convidamos os membros do FPCBH para a “1ª Reunião Ordinária do Fórum Paulista de Comitês de 

Bacias Hidrográficas de 2021”, a ser realizada em 11/06/2021 (sexta-feira), com início às 9:30 horas, por 

videoconferência, em link a ser fornecido por mensagem eletrônica (e-mail, ou WhatsApp, ou SMS), com a 

seguinte pauta: 

 

1. Abertura; 

 

2. Informes: 

2.1 Coordenação do FPCBH; 

2.2 Membros do FPCBH. 

 

3. Ordem do dia: 

3.1  Aprovação da ata da 1ª Reunião do Fórum Paulista de Comitês de Bacias Hidrográficas de 2020, 

realizada em 26/11/2020, por videoconferência; 

3.2  Posse dos membros para o mandato 2021-2023; 

3.3  Acompanhamento dos trabalhos dos Grupos de Trabalho do Fórum Paulista de CBHs; 

3.4  Referendo de manifestação do Fórum Paulista de CBHs elaborada pelo GT-FEHIDRO; 

3.5  Apresentação da Coordenadoria de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo (CRHi/SIMA); 

3.6  Eleição da diretoria do Fórum Paulista de CBHs para o mandato 2021-2023; 

3.7  Definição de calendário de reuniões do Fórum Paulista de CBHs para o mandato 2021-2023. 

 

4. Encerramento. 

 

Os documentos referentes à pauta desta reunião estarão disponíveis no site do FPCBH 

(http://www.forumpaulista.org).  
 

Caso algum participante tenha dificuldade ou não esteja familiarizado com a tecnologia de participação 

em videoconferência, entrar em contato com a Secretaria Executiva solicitando apoio através do e-

mail forumpaulistacbh@gmail.com. A equipe da SE/FPCBH entrará em contato para sanar as dúvidas. 

Recomenda-se que o contato seja feito com antecedência. 

  

Caso queiram divulgar a reunião entre os membros dos comitês, haverá transmissão pelo YouTube no 

link: https://youtu.be/dNqlYpWeSFA 

 

Certos da imprescindível participação de Vossa Senhoria à reunião, apresentamos nossos protestos de 

elevada estima e consideração. 
 

Atenciosamente, 
 

 

(assinado digitalmente) 

MARCO ANTONIO DOS SANTOS 

Coordenador Geral em exercício do 
Fórum Paulista de Comitês de Bacias Hidrográficas 
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