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CONVOCATÓRIA 
Juiz de Fora, 06 de fevereiro 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 1ª Reunião Ordinária de  2019 
do Comitê de Bacia Hidrográfica dos Afluentes Mineiros dos Rios 
Preto e Paraibuna, a realizar-se no dia 20 de fevereiro de 2019,  a 
partir das 8h30,  na  Av. Barão do Rio Branco, Nº 1843 - 11º andar 
(Auditório da CESAMA) – Centro de Juiz de Fora,  com a seguinte 
ordem do dia:  

 
1. Abertura dos trabalhos - Wilson Acácio (presidente do CBH Preto e 

Paraibuna); 
2. Apresentação e aprovação da pauta da reunião - Arthur Valente 

(primeiro secretário); 
3. Informes da Secretaria (Arthur Valente e Elizabeth dos Santos);   
4. Leitura e aprovação da ata da 3ª Reunião Extraordinária de 2018, 

realizada no dia 13/12/2018 - Arthur Valente (primeiro secretário) 
OBS: a ata será encaminhada para todos (as) conselheiros até a 
próxima quarta-feira, dia 13/02. 

5. Apresentação: “Ações de saneamento realizadas pela  CESAMA  em 
Juiz de Fora” -  Eng.  Civil André Borges (Diretor-Presidente) e 
equipe; 

6. Apresentação e aprovação do Orçamento AGEVAP 2019 (parcela 
custeio); 

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

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

9. Apresentação, discussão e aprovação da minuta do Regimento 
Interno da (s) Câmara (s) Técnica (s) elaborada pelo GT instituído 
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pela DN 04/2018, que trata do  “Regimento Interno da (s)  Câmara 
(s)  Técnica (s)”  - Conselheiro Eduardo de Araújo Rodrigues;  

10. Eleição dos (as)  conselheiros (as)  que comporão a (s) Câmara 
(s) Técnica (s); 

11. Avaliação da Reunião de Trabalho realizada no dia 07/02/2019 
referente à proposta de gestão compartilhada da Represa de 
Chapéu D’Uvas (Diretoria); 

12. Comunicado dos (as) conselheiros (as); 
13. Assuntos gerais; 

 
Pausa para almoço 

 
14. Visita Técnica à ETE (Estação de Tratamento de Esgoto)  União 

Indústria – orientação de técnicos da CESAMA; 
15. Encerramento - presidente Wilson Acácio. 

         Prezados (as) conselheiros (as), dispensável dizer a 
importância da discussão e encaminhamentos a serem dados  para os 
assuntos pautados para esta primeira reunião do ano de 2019; daí,  a 
importância da presença de V.Sas.  Aproveito para solicitar que, caso   
por algum motivo, na qualidade de titular, não possa comparecer 
nesta reunião, que  comunique imediatamente  com a Ingrid ou 
Alexandre  (AGEVAP) para que, em tempo hábil,  eles possam 
convocar o (a) suplente.  
 
     Como constante no item 14 da pauta de nossa plenária, após a 
pausa para o almoço, visitaremos a ETE localizada nas Granjas Bethel. 
Esta Estação constitui-se num importante empreendimento para a 
despoluição do Rio Paraibuna o que, de forma direta e indireta, 
contribui para a melhoria da qualidade das águas da Bacia 
Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul.  
 
    Quanto ao deslocamento do centro  da cidade até  ao local da ETE 
(cerca de 15 minutos), achamos por bem que os (as) conselheiros 
(as)  provenientes  de  outros  municípios  devem  deslocar  em seus 
próprios veículos  o que, com certeza, facilitará o retorno, não 
necessitando a  volta para o centro da cidade de Juiz de Fora.  Para 
aqueles que necessitarem de veículo para deslocamento (ida e volta), 
favor comunicar com a Ingrid ou Alexandre (por telefone ou e-mail).  
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  Para o devido planejamento, solicitamos de todos (as) conselheiros 
(as)   confirmação de presença  nesta visita técnica, no máximo, até 
o dia  15 de fevereiro, em horário comercial. 
 
   Se necessário, colocamo-nos à disposição para os devidos 
esclarecimentos. 
 
   Cordialmente,  
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 


