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CONVOCATÓRIA 

Juiz de Fora, 25 de novembro de 2020. 

Prezada (o) Conselheira (o): 

Tendo em vista a impossibilidade de seguimos regularmente com o nosso calendário 

de reuniões ordinárias do ano de 2020 devido à pandemia da COVID-19; bem como o 

posicionamento favorável por parte dos (as) Conselheiros (as) em realizarmos reuniões 

plenárias de forma remota, conforme permissivo do Parágrafo 9º do Art. 21 do nosso 

Regimento Interno, pelo presente instrumento estamos CONVOCANDO V. Sas.  a 

participarem da  3ª Reunião Extraordinária de  2020 do Comitê da Bacia Hidrográfica 

dos Afluentes Mineiros dos Rios Preto e Paraibuna, a realizar-se no dia 02 de 

dezembro de 2020, quarta-feira, a partir das 13:30h, na plataforma Google Meets no 

seguinte link https://meet.google.com/mew-nvrd-odv 

 

PAUTA 

 

 

 

1. Abertura pelo Presidente do CBH Preto e Paraibuna – Wilson Acácio; 
2. Apresentação e aprovação da pauta da reunião – Gilberto Malafaia (Secretário); 
3. Leitura dos informes da secretaria – Gilberto Malafaia (Secretário); 
4. Apreciação e votação da ata da 2ª Reunião Extraordinária do CBH Preto e Paraibuna de 
2020 realizada em 24/09/2020 - Gilberto Malafaia (Secretário); 
5. Informes sobre o Programa Mananciais – CEIVAP (Eng. Flávio Monteiro dos Santos – 
AGEVAP) 
6. Referendum da Deliberação nº 034/2020 que aprovou a recomposição da Câmara 
Técnica de Gestão em Recursos Hídricos - CTGRH-  Alexandre Cid (AGEVAP); 
7. Apreciação e votação da deliberação que trata das alterações do Plano de Aplicação 
Plurianual – PAP 2020-2024 (CTGRH e AGEVAP); 
8. Apreciação e votação da deliberação que estabelece o calendário de reuniões do CBH 
Preto e Paraibuna para o ano de 2021. – Gilberto Malafaia (Secretário); 
9.Apreciação e votação da deliberação normativa que trata da aprovação do aporte dos 
recursos do CBH Preto e Paraibuna como contrapartida dos municípios para os 
empreendimentos selecionados no âmbito do PROGRAMA PROTRATAR III do CEIVAP e 
estabelece o cronograma de repasses, conforme resultado final do programa publicado em 
17/11/2020 -  (CTGRH e AGEVAP) 
10. Avaliação das atividades do ano de 2020 – Wilson Acácio 
11. Apresentação e aprovação do Planejamento de Ações do CBH Preto e Paraibuna para 
o ano de 2021 – Vice-presidente  Edcléia Campos. 
12. Assuntos Gerais e Comunicados;  
13. Encerramento – Presidente do CBH Preto e Paraibuna.   
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COMUNICADO  IMPORTANTE:  
 
Prezad@s Conselheir@s, no dia seguinte ao de nossa plenária (03/12/2020, das 
09:00h às 12:00h) será realizado o 2º Seminário Regional referente ao Programa de 
Ações do Plano Diretor de Recursos Hídricos - PDRH da Bacia Hidrográfica dos 
Afluentes Mineiros dos Rios Preto e Paraibuna.  
O comitê encaminhará e-mail específico convidando V.Sas. para  este evento (até no 
mais tardar 26/11). Portanto, já de antemão solicito aos (às) ilustres conselheiros (as) 
que reservem esta data e que participem deste seminário que é de grande relevância 
para o nosso comitê e que certamente refletirá na melhoria da  qualidade de nossas 
águas para os próximos anos.   
 
 
  
Caso V.Sa. (titular) por algum motivo não possa participar de nossa plenária, favor avisar o 
seu suplente ou comunique antecipadamente  com o  Alexandre através do endereço 
eletrônico alexandre.cid@agevap.org.br ou (24) 98855-1167 para as devidas providências 
administrativas para a convocação da/o suplente.  
 
   Se necessário, colocamo-nos à disposição para os devidos esclarecimentos. 
  

   Cordialmente,  

 

 
Presidente do CBH Preto e Paraibuna 

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