Ofício CBH Grande Nº 004/2018
Lavras - MG, 18 de janeiro de 2018.

Aos membros da Comissão Eleitoral do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio
Grande.

Assunto: 1ª Reunião de 2018 da Comissão Eleitoral do Comitê da Bacia
Hidrográfica para o preenchimento de vagas remanescentes para do
mandato agosto/2016 a agosto/2020.

Em atendimento à Deliberação CBH Grande nº 42/2017, de 14 de
novembro de 2017, que dispõe sobre a criação, composição e atribuições da
Comissão Eleitoral para o processo de preenchimento das vagas remanescentes do
Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Grande (CBH Grande), gestão agosto/2016 a
agosto/2020, vimos através deste, convocá-lo (a) para participar da 1ª Reunião de
2018 da Comissão Eleitoral que será realizada no Auditório do Departamento de
Águas e Energia Elétrica (DAEE), situado à Rua Olinda, nº 150, bairro Alto da Boa
Vista, no município de Ribeirão Preto – SP, no dia 01 de fevereiro de 2018, das
13h30 às 16h30, com seguinte pauta:


Item 1 – Eleição do Coordenador e Relator;



Item 2 – Definição de Cronograma de Ações;



Item 3 – Elaboração do Edital, com cronograma;



Item 4 – Estratégia de comunicação; e



Item 5 – Outros Assuntos.
Informamos

que

anexo

a

esta

convocação

encontra-se

a

documentação complementar a ser analisada de acordo com os itens de pauta
descrito acima.

Os membros da Comissão Eleitoral representantes das entidades do
Segmento Organização Civil, que necessitarem de apoio financeiro da ABHA –
Gestão de Águas para participarem da reunião, deverão encaminhar e-mail para à
Secretaria

Executiva

do

CBH

Grande

através

do

endereço

eletrônico

comite.grande@agenciaabha.com.br informando seus dados pessoais (nº do RG, nº
do CPF) e dados bancários (nome do banco, nº da agência, nº da conta), além de
mencionar os dias e horários previstos para saída e retorno da viagem,
impreterivelmente até às 12h00, do dia 25 janeiro de 2018 (quinta-feira).
Solicitamos também, a confirmação de presença através do e-mail da
Secretaria Executiva do CBH Grande comite.grande@agenciaabha.com.br ou pelos
telefones (35) 3419-1676 / (34) 98855-4548 até às 12h00, do dia 29 de janeiro de
2018 (segunda-feira).

Atenciosamente,

ORIGINAL ASSINADO

IRENE SABATINO P. NICCIOLI
Coordenadora da Comissão Eleitoral do CBH Grande

