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CONVOCATÓRIA 

Juiz de Fora, 10 de abril 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 2ª Reunião Ordinária de  2019 
do Comitê de Bacia Hidrográfica dos Afluentes Mineiros dos Rios 
Preto e Paraibuna, a realizar-se no dia 25 de abril de 2019, quinta-
feira,   a partir das 8h30,  na  Av. Barão do Rio Branco, Nº 2.655, 
3⁰ andar,  sala 301, do prédio da REDE DE ENSINO DOCTUM – 
Centro de Juiz de Fora. 
REFERÊNCIA:  Próximo ao prédio do Stella Central. 
 

PAUTA 
 
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 1ª Reunião Ordinária de 2019, 

realizada no dia 20/02/2019 - Arthur Valente (primeiro 
secretário). 
OBS: a ata será encaminhada para todos (as) conselheiros até a 
próxima quarta-feira, dia 17/04. 

5. Apresentação: Ações Desenvolvidas no Projeto de Pagamentos 
por Serviços Ambientais – “ PSA do CEIVAP” -  Eng.  Florestal 
Flávio Monteiro - AGEVAP; 

6. Apresentação: “Informações sobre o desastre da Barragem 1 – 
Mina Córrego do Feijão”- Geógrafa Sílvia Cristiane Lacerda – da 
SUPRAM – Zona da Mata. 
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7. Apresentação, discussão e aprovação da minuta do Novo 
Regimento Interno do CBH Preto e Paraibuna  para adequação à 
DN CERH nº 60/2018  - Wilson Acácio. 

Esclarecimento da presidência: em nossa reunião realizada no 
dia 20/02/2019,  no início dos trabalhos, como tínhamos  quórum 
qualificado, foi proposto  pela direção  que este assunto fosse 
inserido na pauta, o que foi aprovado pela plenária. No entanto, 
como ele não constava na pauta da convocatória, o setor competente 
do  IGAM  não aceitou esta inclusão,  como é uma prática usual em 
qualquer plenária. Neste sentido, solicitei uma orientação do  jurídico 
da AGEVAP sobre esta questão, que corroborou com a posição do 
IGAM. Pelo exposto,  peço desculpas aos conselheiros (as)  por ter 
que incluir  novamente na pauta  para discussão o Novo Regimento.   
E aproveito para reforçar novamente a importância da 
participação de todos para que possamos alcançar o quórum 
qualificado e aprovar as alterações do Regimento interno. 

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

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

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

11. Avaliação da Reunião de Trabalho realizada no dia 16/04/2019 
referente à proposta de gestão compartilhada da Represa de 
Chapéu D’Uvas  - (Diretoria); 

12. Posse dos membros integrantes da Câmara Técnica de Gestão 
em Recursos Hídricos – CTGRH – Wilson Acácio. 

OBS: neste ato, conforme o Art. 6⁰ da DN 02/19, que cria a CTGR,  
será realizada a eleição do Coordenador e  do Coordenador Adjunto.   

13. Comunicado dos (as) conselheiros (as); 
14. Assuntos gerais; 
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15. Encerramento – Wilson Acácio (presidente do CBH Preto e 
Paraibuna).  

         Prezados (as) conselheiros (as), dispensável dizer a 
importância da discussão e encaminhamentos a serem dados  para 
os assuntos pautados para esta próxima reunião; 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.  
   Se necessário, colocamo-nos à disposição para os devidos 
esclarecimentos. 
 
    
 
   Cordialmente,  

 

 
Wilson Guilherme Acácio 

Presidente do CBH Preto e Paraibuna 


