CONVOCATÓRIA
Juiz de Fora, 10 de outubro 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 Ordinária do CBH Preto e Paraibuna - PS1 de 2018, a

realizar-se no dia 25 de outubro 2018, (quinta-feira), das 9:00h às 12:00h e das
13h:30 às 15h:30, no Auditório do Palácio da Saúde, à Av. dos Andradas, nº 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 da ata (em anexo) da 1ª Reunião Extraordinária do CBH Preto
Paraibuna de 2018 realizada em 26/09/2018;
4. Apresentação do “Programa Produtor de Água de Juiz de Fora” – Eng. William
Gonçalves (Secretaria de Planejamento da Prefeitura de Juiz de Fora – SEPLAG);
5. Apresentação do Programa “Pró-Mananciais” desenvolvido pela COPASA;
6. Apresentação, discussão e encaminhamentos das propostas para os investimento
constantes no PPA para o ano de 2019, conforme decisão da última reunião plenária;
7 Apresentação, discussão e encaminhamentos para programas e projetos
relacionados a educação ambiental para 2019 de acordo com a decisão da plenária
do dia 26/09/2018;
*8. Informes sobre a realização do Seminário previsto para 27/11/2018;
9. Realização de treinamento e composição das Câmaras Técnicas (conforme decisão
de plenária poderão participar do treinamento e talvez até da composição da Câmara
Técnica pessoas da sociedade independentemente de ser ou não membro do
Comitê);
10. Comunicado das (os) conselheiras (os).
11. Assuntos gerais.
12. Encerramento (após o encerramento e composição das Câmaras Técnicas).
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*Conforme aprovado na 1ª Reunião Extraordinária do CBH Preto Paraibuna
realizada em 26/09/2018, nesta mesma data, a partir das 13h30, será realizado
treinamento sobre o funcionamento das Câmaras Técnicas, a ser ministrado
pelo Conselheiro do PS1 e servidor do Instituto Mineiro de Gestão das Águas –
IGAM, Sr. Eduardo Araújo Rodrigues.
Lembramos que de acordo com os artigos 21, § 5º e 27 inciso XV, as
conselheiras (os) que desejarem se manifestar sobre os assuntos pautados para esta
reunião plenária, deverão inscrever-se até o início dos trabalhos.
Oportunamente aproveitamos para reforçar o pedido feito através do e-mail
institucional do Comitê enviado no dia 27/09/2018 para que as (os) conselheiras (os)
enviem suas propostas referentes aos itens 6 e 7 da pauta, bem como a indicação
dos dias e local para realização do “Curso de Recuperação de Nascentes” (conforme
os termos contidos na ata da última reunião que segue anexada a esta convocatória),
até impreterivelmente dia 19/10/2018, conforme decidido em plenária. Após esta data,
por decisão da plenária, não serão mais aceitas as sugestões.
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. Reforçamos a importância da participação de todos em
nosso treinamento, sendo que os participantes receberão certificados.
Cordialmente,
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