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CONVOCATÓRIA 

Juiz de Fora, 25 de março de 2021 

Prezada (o) conselheira (o): 

Conforme decidido na 1ª Reunião Ordinária do CBH Preto e Paraibuna, ocorrida em 
25/02/2021, pelo presente instrumento estamos CONVOCANDO V. Sa. para a 1ª Reunião 
Extraordinária de  2021 do Comitê da Bacia Hidrográfica dos Afluentes Mineiros dos 
Rios Preto e Paraibuna, a realizar-se no dia 01 de abril de 2021, (quinta-feira),  às 
14:30h, na plataforma Google Meets no seguinte link  meet.google.com/yfo-yxrg-
smj  , conforme abaixo: 

PAUTA  

1. Abertura pelo presidente do CBH Preto e Paraibuna – Wilson Acácio; 

 2. Apresentação do 3º Seminário do PDRH (Plano Diretor de Recursos Hídricos) da Bacia 
Hidrográfica dos Afluentes Mineiros dos rios Preto e Paraibuna (Produto Final 05) ao 
(AGEVAP e PROFILL); 

 3. Apreciação e votação da deliberação que aprova o Plano Diretor de Recursos Hídricos 
da Bacia Hidrográfica dos Afluentes Mineiros dos rios Preto e Paraibuna - Wilson Acácio 
(Presidente). 

 4. Encerramento – Wilson Acácio (Presidente). 

 

OBS: Conforme o disposto no Art. 9º, inciso I do Regimento Interno do CBH Preto e Paraibuna, instituído pela 
DN 006/2019 de 25/04/2019, compete ao conselheiro titular, no caso de impedimento, comunicar seu 
respectivo suplente para substitui-lo  nas reuniões ordinárias e extraordinárias.  

     

Prezadas (os)  conselheiras (os), cumprido o rito da convocação, peço vênia para  

pedir a atenção de V.Sas. para a importância  desta nossa reunião do dia primeiro de abril 

-  certamente uma das mais importantes na história do CBH Preto e Paraibuna.   

O PDRH é o principal instrumento de planejamento da gestão das águas e constitui-se, 

ainda,  num  importante processo que  define as melhores alternativas de utilização dos 

recursos hídricos e orienta a tomada de decisão, de modo a produzir os melhores resultados 

sócio-econômico-ambiental, sendo essencialmente interativo, em decorrência da 
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variabilidade natural do ciclo hidrológico e das incertezas quanto aos cenários de 

desenvolvimento  sustentável. 

O  Comitê da Bacia Hidrográfica dos Afluentes Mineiros dos Rios Preto e Paraibuna, 

assumindo a sua  obrigação pública, entregará para os usuários,  para os gestores públicos, 

para as  administrações municipais e  também para os diversos seguimentos da sociedade 

civil organizada este Plano que norteará, por 20 (vinte) anos, todas as ações e atividades 

a serem desenvolvidas no âmbito dos 7.199km2  da área geográfica de atuação do PS1. 

Pelo exposto gostaria, mais uma vez, de ressaltar a importância e a necessidades de todas 

(os) os conselheiras (os), participarem, independentemente de ser titular ou  suplente, 

repito, desta nossa histórica reunião que, infelizmente, ainda  será de forma remota. 

 Se necessário, colocamo-nos à disposição para os devidos esclarecimentos necessários. 

   Cordialmente, 

 

Wilson Guilherme Acácio 
Presidente do CBH Preto e Paraibuna 

 
(32) 9 9194-0125 – wilsonacacio@yahoo.com.br 
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