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CONVOCATÓRIA 

Juiz de Fora, 01 de outubro 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 5ª Reunião Ordinária de  2019 
do Comitê da Bacia Hidrográfica dos Afluentes Mineiros dos Rios 
Preto e Paraibuna, a realizar-se no dia 31 de outubro de 2019, 
quinta-feira, a partir das 9h, no Auditório da CESAMA, localizado à 
Av. Barão do Rio Branco, Nº 1843 - 11º andar  – Centro de Juiz de 
Fora. 

 
PAUTA 

 
1. Abertura pelo Presidente do CBH Preto e Paraibuna – Wilson Acácio; 
2. Leitura dos informes da secretaria – Arthur Valente e Elizabeth B. dos 
Santos; 
3. Apreciação e votação da ata da 4ª Reunião Ordinária do CBH Preto e 
Paraibuna de 2019 realizada em 05/09/2019 - Arthur Valente. 
OBS: A minuta da ata será encaminhada aos (às) conselheiros (as) até o 
dia  29/10/2019; 
4. Apresentação e aprovação da DN (Deliberação Normativa) que institui 
o PPA (Plano Plurianual de Aplicação) dos recursos da cobrança pelo uso 
da água na Bacia Hidrográfica dos Afluentes Mineiros dos Rios Preto e 
Paraibuna para o quinquênio 2020-2024, conforme Decreto Estadual 
47.633/2019 – AGEVAP; 
5.  Referendum da Deliberação Nº 15/2019, que  “Dispõe sobre resultado 
de decisão ad referendum quanto ao pleito de outorga para 
aproveitamento de potencial hidrelétrico para geração de energia da PCH 
Areal, no município de Santa Rita do Jacutinga/MG” – Wilson Acácio; 
6. Informes sobre os desdobramentos do Edital de Chamamento Público 
Conjunto Nº 001/2019 – (IGAM e/ou Presidência da Comissão de 
Julgamento); 
7. Apreciação e aprovação da Deliberação que dispõe sobre a revogação 
do Edital de Chamamento Público Conjunto Nº 001/2019 – Wilson Acácio; 
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8. Relato e encaminhamentos do GTEA, instituído pela Deliberação 
02/2018, que trata de Projetos de Educação Ambiental a serem 
desenvolvidos em 2019 - Arthur Valente; 
9. Relato e encaminhamentos do GTPI, instituído pela Deliberação 
03/2018, que trata de Projetos de Priorização de Investimentos em 2019 
- Elizabeth Barbosa dos Santos; 
10.Relato da/os conselheira/os do CBH Preto e Paraibuna que 
participaram do XXI ENCOB, conforme os termos da Deliberação 07/2019; 
11. Assuntos Gerais; 
12. Encerramento – Presidente do CBH Preto e Paraibuna.  
    
       Prezados/as conselheiros/as, como se pode constatar na pauta que  
ora encaminhamos para V. Sas.,  há assuntos de extrema importância 
para o nosso Comitê, como  os  referentes a  aprovação do nosso PPA 
(2020-2024),  que norteará a aplicação dos recursos da cobrança em 
nossa bacia hidrográfica.  Destacamos também os itens  que tratam do  
Edital de Chamamento Público Conjunto IGAM 001/2019, que diz respeito 
à continuidade ou não da AGEVAP como nossa entidade equiparada a 
Agência de Bacia.   Pelo exposto,  contamos com suas honrosas presenças. 
    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 administrativa 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 
 

Em tempo:  como V.Sas.  estão percebendo, por determinação legal, 
estamos fazendo esta convocação com antecedência de 30 (trinta) dias. 
Brevemente encaminharemos uma carta-circular para explicar os motivos 
desta antecipação.   


