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CONVOCATÓRIA 

Juiz de Fora, 13 de junho de 2019. 

Prezada (o) conselheira (o): 

Com base no calendário do ano de 2019, aprovado na última plenária 
de 2018  e,  com sustentação no  inciso II do Artigo 19, bem como o inciso 
I do Artigo 27 de nosso Regimento Interno, pelo presente instrumento 
estamos CONVOCANDO V. Sa. para a 3ª Reunião Ordinária de  2019 
do Comitê da Bacia Hidrográfica dos Afluentes Mineiros dos Rios 
Preto e Paraibuna, a realizar-se no dia 27 de junho de 2019, 
quinta-feira,   a partir das 9h,  na  Biblioteca Municipal de Pedro 
Teixeira, localizada à Rua Coronel João Jacinto nº 138, Centro de 
Pedro Teixeira/MG. 
 

PAUTA 
 
1. Composição da mesa de trabalho   - (a cargo da AGEVAP); 
2. Abertura dos trabalhos - Wilson Acácio (presidente do CBH Preto 

e Paraibuna); 
3.  Apresentação Cultural – a cargo do representante de Pedro 

Teixeira, senhor Firmino de Abreu Neto; 
4. Depoimento do Prefeito Municipal de Pedro Teixeira, senhor Idílio 

Neves Moreira;   
5. Apresentação e aprovação da pauta da reunião - Arthur Valente 

(primeiro secretário); 
6. Informes da Secretaria (Arthur Valente e Elizabeth dos Santos);   
7. Leitura e aprovação das atas da 2ª Reunião Ordinária de 2019, 

realizada no dia 25/05/2019 e da 1ª Reunião Extraordinária de 
2019 realizada no dia 11/06/2019 - Arthur Valente (primeiro 
secretário). 
OBS: as minutas das atas serão encaminhadas para os (as) 
conselheiros (as) até o próximo dia 24/06/2019. 

8. Apresentação: “Experiência de Gestão do CBH Manhuaçu” – Sr. 
Senisi de Almeida Rocha – Presidente do CBH Manhuaçu; 
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9. Apreciação e aprovação da Deliberação  Normativa que dispõe 
sobre as regras para participação dos conselheiras/os  do CBH 
Preto e Paraibuna no ENCOB  (em anexo) - Wilson Acácio; 

10. Apreciação e aprovação da Deliberação Normativa  que dispõe 
sobre a destinação de recursos do CBH Preto e Paraibuna no 
Programa PROTRATAR II do CEIVAP, conforme discutido na 1ª 
Reunião Extraordinária de 2019,  realizada em 11/06/2019 (em 
anexo)  – Alexandre Cid (AGEVAP);.  

11. Apreciação e aprovação da Deliberação Normativa  que estipula   
critérios  e normas  para adesão do Comitê da Bacia Hidrográfica 
dos Afluentes Mineiros dos Rios Preto e Paraibuna ao “Programa 
Plataforma de Bioquerosene e Renováveis da Zona da Mata 
Mineira (em anexo) - Wilson Acácio; 

12. Informes sobre a situação do “Curso Recuperação e 
Conservação de Nascentes” – Alexandre e Ingrid (AGEVAP);   

13. Relato e encaminhamentos do GTEA, instituído pela DN 
02/2018, que trata de Projetos de Educação Ambiental a serem 
desenvolvidos em 2019 - Arthur Valente; 

14. Relato e encaminhamentos do GTPI, instituído pela DN 
03/2018, que trata de Projetos de Priorização de Investimentos 
em 2019 -  Elizabeth Barbosa dos Santos; 

15. Apresentação e aprovação do Projeto Atlas de Saneamento 
(Diretoria e AGEVAP). 

16. Comunicado dos (as) conselheiros (as); 
17. Assuntos gerais; 
18. Encerramento – Wilson Acácio (presidente do CBH Preto e 

Paraibuna).  

          Aproveitamos a oportunidade para comunicar a todas/os 
conselheiras/os  que a direção do Comitê disponibilizará  veículo para o 
translado de Juiz de Fora a Pedro Teixeira e vice-versa. Este veículo sairá 
na data da plenária às 7h30, em frente ao Colégio Stella Matutina _ Av. 
Itamar Franco, número 905. 
        Para o devido planejamento, solicitamos de V. Sas. que entre em 
contato com o Alexandre e/ou Ingrid, através do telefone ou e-mail  
constante no rodapé,  até o dia  24/06/2019, informando se fará uso deste 
veículo.  
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       Prezadas/os conselheiras/os, como ficou  aprovado em nossa última 
plenária, a nossa reunião do mês de junho  não seria realizada em Juiz de 
Fora e, sim, em outro município inserido na nossa Bacia Hidrográfica, 
ficando a cargo da diretoria verificar em qual cidade faríamos esta nossa 
plenária.  Após tratativas, resolvemos, então, optar pelo município de 
Pedro Teixeira. 
      Pelo exposto, reforço o pedido para que “não façam da distância um 
empecilho de presença”, já que, graças ao apoio de que V.Sas., de forma 
positiva, temos tido nas últimas plenárias, inclusive, presença qualificada 
(2/3). Vamos prestigiar o nosso amigo Firmino que tem tido presença 
constante em nossas reuniões e eventos. Ademais, como se pode verificar 
na convocatória, teremos a presença do presidente do CBH Manhuaçu, 
cujo Comitê é paradigma para todos os comitês mineiros e brasileiros! 
 

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

 

 

Wilson Guilherme Acácio 
Presidente do CBH Preto e Paraibuna 

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


