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CONVOCATÓRIA 

Juiz de Fora, 24 de janeiro de 2020. 

Prezada (o) conselheira (o): 

Com base no calendário do ano de 2020, aprovado na última plenária de 2019  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 1ª 
Reunião Ordinária de  2020 do Comitê da Bacia Hidrográfica dos Afluentes Mineiros 
dos Rios Preto e Paraibuna, a realizar-se nos dias 10 e 11 de fevereiro de 2020, 
(segunda e terça-feira), conforme abaixo: 

 
PAUTA 

 
10/02/2020 a partir das 13:00h. 
 
Local: Auditório da Superintendência Regional de Saúde de Juiz de Fora (Palácio da 
Saúde). Endereço: Av. dos Andradas nº 222 – 2º andar, Centro de Juiz de Fora. 

 
1. Abertura pelo Presidente do CBH Preto e Paraibuna – Wilson Acácio; 
2. SEMINÁRIO: Apresentação dos produtos referentes ao Diagnóstico e Prognóstico do 
Plano Diretor de Recursos Hídricos – FASE II. (Empresa Profil). Debatedores:  Igam, 
Ceivap, Agevap e CBH Preto e Paraibuna; 
 
11/02/2020 a partir das 13:30h 
 
Local: Auditório da CESAMA. Endereço: Av. Barão do Rio Branco 1843 – 11º andar, 
Centro de Juiz de Fora. 
 
3. Apresentação e aprovação da pauta da reunião - Arthur Valente (primeiro secretário); 
4. Leitura dos informes da secretaria – Arthur Valente; 
5. Apreciação e votação da ata da 4ª Reunião Extraordinária do CBH Preto e Paraibuna 
de 2019 realizada em 12/12/2019 - Arthur Valente. 
OBS: A minuta da ata será encaminhada aos (às) conselheiros (as) até o dia 07/02/2020; 
6. Apresentação do “Trabalho sobre Saneamento Rural através da Implantação de Fossa 
TEVAP em Parceria com Prefeitura Municipal e Conselho Municipal de Desenvolvimento 
Rural Sustentável na Comunidade de Monte Verde, Município de Santos Dumont”. 
Conselheiro Gilberto Malafaia de Oliveira – Coordenador Regional de Projetos da Área de 
Meio Ambiente da EMATER; 
7. Apreciação e aprovação do Plano Orçamentário Anual (POA)  referente à parcela de 
custeio da AGEVAP exercício 2020 (AGEVAP); 
OBS: Tendo em vista a necessidade de o orçamento da AGEVAP se adequar às 
disposições do Decreto 47.633/2019, o mesmo deverá ser validado pelo Conselho de 
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Administração da AGEVAP que se reunirá em 29/01/2020. Assim, após a aprovação destas 
alterações por parte do CA da AGEVAP, a planilha será encaminhada aos conselheiros. 
8. Apreciação e aprovação da participação do Presidente do CBH Preto e Paraibuna na 63ª 
Reunião Ordinária do FMCBH nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2020 em Belo Horizonte/MG. 
9. Informes sobre o andamento dos projetos a serem desenvolvidos em 2020; 
10.Informes e esclarecimentos sobre a realização de Oficina Motivacional (Diretoria / 
AGEVAP) 
11. Assuntos Gerais e Comunicados, 
12. Encerramento – Presidente do CBH Preto e Paraibuna.  
    
            

       Prezado (a) conselheiro (a), como V. S.ª. pode constatar, conforme o calendário 
aprovado em nossa última reunião  de 2019, face à obrigatoriedade da apresentação  do 
novo PDRH  de nosso  Comitê (FASE II),  fomos obrigados a dividir  esta plenária em dois 
dias. Também, por solicitação de conselheiros (as), em 2020, as nossas reuniões  e/ou 
algumas delas serão realizadas no turno da tarde. 

      Como afirmamos no dia da aprovação do nosso “Planejamento das Ações e Atividades 
para o Ano de 2020”, certamente, a elaboração do Plano de Desenvolvimento de Recursos 
Hídricos constituir-se-á na principal atividade a ser desenvolvida pelo CBH Preto e 
Paraibuna neste ano. Sendo assim, é de fundamental importância a presença de 
TODOS/AS conselheiros/as nesta plenária. Na verdade, é nossa intenção realizar uma 
“Audiência Pública Informal”, quando serão convidadas não só as 30 (trinta) prefeituras 
inseridas em nossa Bacia Hidrográfica, bem como instituições públicas e diversos 
segmentos da sociedade.  Desta forma, vamos precisar da colaboração de todos/as para 
que tenhamos uma boa representatividade nesta reunião.   

  
Caso V.Sa. (titular) por algum motivo não possa comparecer em nossa plenária, favor avisar 
o seu suplente ou comunique antecipadamente  com o  Alexandre através do endereço 
eletrônico alexandre.cid@agevap.org.br ou (32) 3692-9271 para as devidas providências 
administrativas para a convocação da/o suplente.  
 
   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 
 


