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CONVOCATÓRIA 

Juiz de Fora, 07 de outubro de 2022 

Prezada (o) conselheira (o): 

Com base no calendário do ano de 2022, aprovado na última plenária de 2021  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 4ª 

Reunião Ordinária de  2022 do Comitê da Bacia Hidrográfica dos Afluentes Mineiros 

dos Rios Preto e Paraibuna, a realizar-se no dia 27 de outubro de 2022, (quinta-feira),   

a partir das 13:30h, no Auditório da CESAMA, localizado à Av. Barão do Rio Branco, 

Nº 1843 - 11º andar  – Centro de Juiz de Fora, conforme abaixo: 

 

PAUTA 

 

1. Abertura pelo presidente do CBH Preto e Paraibuna – Wilson Acácio (Presidente); 
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 3ª Reunião Ordinária do CBH Preto e Paraibuna de 2022 
realizada em 23/06/2022 - Gilberto Malafaia (Secretário); 
5. Palestra: “Reflexões sobre o aproveitamento de água de chuva para usos não potáveis 
em áreas urbanas”. Prof. Luiz Evaristo Dias de Paiva – UFJF. 
6. Palestra: “A defesa do Rio Preto frente à exploração hidrelétrica e a preservação de sua  
biodiversidade e de seu patrimônio cultural.” - Annibal Magalhães (Vice-presidente da 
Associação de Moradores e Amigos de Porto das Flores/RJ e Belmiro Braga/MG). 
7. Apresentação da proposta do novo Programa de Trabalho do Contrato de Gestão 
001/2019 – Tayná Uber da Silva (GEABE/IGAM); 
8. Apreciação e aprovação da deliberação que aprova o novo Programa de Trabalho do 
Contrato de Gestão nº 001/2019 -  Wilson Acácio (Presidente) e AGEVAP; 
9. Referendum da Deliberação nº 070/2022 que aprovou, ad referendum, a substituição de 
membro integrante da Comissão Eleitoral para renovação dos membros do Comitê da Bacia 
Hidrográfica dos Afluentes Mineiros dos Rios Preto e Paraibuna (mandato 2023-2027) - 
Wilson Acácio (Presidente); 
10. Referendum da Deliberação nº 071/2022 que aprovou, ad referendum, os critérios para 
aporte de recursos do CBH Preto e Paraibuna como apoio à contrapartida dos municípios 
inscritos e selecionados no Programa PROTRATAR V do Ceivap - Wilson Acácio 
(Presidente); 
11. Apreciação e aprovação da deliberação que aprova os critérios de hierarquização do 
Edital de Chamamento Conjunto PS1 e PS2 que terá como objeto a manifestação de 
interesse dos municípios inseridos na porção mineira do rio Paraíba do Sul para elaboração 
de estudo de concepção, projetos básico e executivo e estudo ambiental de sistema de 
esgotamento sanitário – CTGRH e AGEVAP. 
12. Apreciação e aprovação da deliberação que institui o Grupo de Trabalho para realização 
de  estudos objetivando  a  elaboração do plano de uso  da área da Bacia Hidrográfica de 
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Contribuição da Represa de Chapéu D’Uvas, bem como  do  reservatório -  CONCHA – 2 - 
Wilson Acácio (Presidente); 
13. Apreciação e aprovação da deliberação que altera a Deliberação Normativa nº 
002/2019, de 20/02/2019, que criou a Câmara Técnica de Gestão em Recursos Hídricos - 
CTGRH do CBH Preto e Paraibuna (PS1), definiu sua composição, prazo de duração, 
atribuições, organização e funcionamento– CTGRH– Wilson Acácio (Presidente); 
14. Apresentação dos relatórios dos conselheiros do CBH Preto e Paraibuna que 
participaram do XXIV ENCOB, realizado entre 22 e 26 de agosto de 2022, conforme os 
termos da Deliberação 07/2019; 
15. Informe sobre a proposta de alteração da Deliberação Normativa Conjunta 
COPAM/CERH nº 06/2017, que  dispõe sobre procedimentos gerais para o enquadramento 
de corpos de água superficiais - Wilson Acácio (Presidente); 
16. Assuntos Gerais e Comunicados; 
17. Encerramento – Wilson Acácio (Presidente).    

        De acordo com o disposto no Art. 10, inciso I do Regimento Interno do CBH Preto e 
Paraibuna, instituído pela DN 068/2022 de 23/06/2022, compete ao conselheiro titular, no 
caso de impedimento, comunicar seu respectivo suplente para substitui-lo nas reuniões 
ordinárias e extraordinárias. 

 

   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 
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