CONVOCATÓRIA
Juiz de Fora, 18 de setembro de 2018.
Prezada (o) conselheira (o):
Em cumprimento ao inciso II do Artigo 19, bem como o inciso I do Artigo 27 do
Regimento Interno, pelo presente instrumento, estamos convocando V. Sa. para
participar da 1ª Reunião Extraordinária do CBH Preto e Paraibuna - PS1 de 2018,
a realizar-se no dia 26 de setembro 2018, (quarta-feira), às 9 horas, no Auditório
do Palácio da Saúde à Av. dos Andradas, 222 sala 68, centro, Juiz de Fora/MG,
com a seguinte pauta:

1. Abertura pelo Presidente do CBH Preto e Paraibuna;
2. Leitura dos informes da secretaria;
3. Apreciação e votação das seguintes atas (em anexo):
3.1. 6ª Reunião Ordinária do CBH Preto Paraibuna de 2016 realizada em
07/12/2016;
3.2. 1ª Reunião Ordinária do CBH Preto Paraibuna de 2017 realizada em
14/09/2017;
3.3. 2ª Reunião Ordinária do CBH Preto Paraibuna de 2017 realizada em
19/10/2017.
4. Apreciação e aprovação do Orçamento Anual da AGEVAP 2018 (parcela de custeio
– 7,5%);
5- Apresentação AGEVAP;
6. Discussão sobre a destinação dos recursos da cobrança para a realização de
investimentos em 2018:
- Curso Recuperação de Nascentes
7. Apresentação, discussão e encaminhamentos para o PPA - 2019;
8 Apresentação e encaminhamentos para realização de Programa de Educação
Ambiental em 2019;
9. Proposta de realização de Seminário 7/11/2018
10 Proposta de Treinamento e Criação de Câmaras Técnicas
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11. Comunicado das (os) conselheiras (os).
12. Assuntos gerais.
13. Encerramento.

Prezadas (os) conselheiras (os), oportunamente venho por meio desta expor,
de forma resumida, os motivos que levaram à direção do PS1 a propor realização
desta reunião extraordinária. Como é do conhecimento de V.Sas., por uma série de
motivos, a pedido do IGAM, o CERH (Conselho Estadual de Recursos Hídricos)
prorrogou o mandato dos membros das plenárias, bem como das direções dos 36
(trinta e seis) comitês de bacias hidrográficas em nosso Estado. Este fato provocou
uma série de consequências negativas levando, inclusive, a desestabilização,
inviabilização e até paralisação de quase todos os comitês mineiros – o PS1 não
fugiu a estes problemas!
Por orientação e a pedido da AGEVAP, a direção decidiu, então, convocar esta
reunião extraordinária para que possamos aprovar os itens contidos na pauta, com
destaque para o de número 4. Segundo os funcionários da Agência, a liberação de
recursos da parcela de custeio está condicionada à aprovação deste orçamento por
parte do Comitê.
Pelo exposto, em nome da diretoria do Comitê da Bacia Hidrográfica dos
Afluentes Mineiros dos Rios Preto e Paraibuna – PS1, contamos com a valiosa e
honrosa presença de V.Sas. para que, democraticamente, possamos debater e fazer
os devidos encaminhamentos referentes aos importantes assuntos em pauta.

Cordialmente,
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