EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Grande (CBH Grande),
convoca seus membros, Titulares e Suplentes, para reunirem-se em Reunião Extraordinária que
será realizada no Centro de Convenções - Auditório do FCAV-UNESP Campus Jaboticabal, Via de
Acesso Prof. Paulo Donato Castelane, S/N, Jaboticabal/SP, em 14 de novembro de 2017, das 10h45
às 16h00, obedecendo aos seguintes horários e “quórum” para sua instalação, cumprindo o que
determina o Regimento do Comitê.

9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CBH GRANDE

Primeira chamada com a presença mínima de 2/3 (dois terços) dos membros do
CBH Grande (presença mínima de 44 membros votantes), em condições de votar. Decorridos trinta
minutos da primeira, a Segunda chamada com 50% (cinquenta por cento) mais 1 (um) (presença
mínima de 34 membros votantes) para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
10h45 – Abertura


Item 01 - Análise do Produto Parcial 07 – PP07 (Consolidação do PIRH Grande);



Item 02 - Análise da minuta de Deliberação que aprova o Produto Parcial 07 –
PP07 (Consolidação do PIRH Grande);



Item 03 - Análise dos Relatórios de Atividades do CBH Grande de 2016 e 2017;



Item 04 - Análise das Agendas Anuais do CBH Grande de 2017 e 2018;



Item 05 - Análise da minuta de Deliberação que aprova o Relatório de Atividades
de 2017;



Item 06 - Análise da minuta de Deliberação que aprova a Agenda Anual de 2018;



Item 07 - Análise da Deliberação CBH Grande nº 38/2017 ad referendum, que
aprova o Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Parceria nº 003/2016/ANA
- SICONV nº 838283/2016;



Item 08 - Apresentação da proposta de revisão do Projeto Técnico/Plano de
Trabalho da OSCIP Parceira (ABHA);



Item 09 - Apresentação do layout do novo site do CBH Grande;



Item 10 - Outros assuntos.

16h00 – Encerramento
Enviamos anexo a este Edital a documentação complementar a ser analisada de
acordo com os itens de pauta descritos acima.
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Salientamos que eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas por esta Secretaria pelo
e-mail cbhgrande@gmail.com ou pelos telefones (34) 3241-4849 / (34) 98416-5651.
O material referente à 9ª Reunião Extraordinária do CBH Grande também estará
disponível no site www.grande.cbh.gov.br.
Os membros da CTI e da CTIL 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 à Secretaria Executiva do CBH Grande através
do endereço cbhgrande@gmail.com informando os dados pessoais (nº do RG e CPF), dados
bancários (nome do banco, nº da agência e da conta), incluindo os dias e horários previstos para
saída e retorno da viagem, impreterivelmente até às 12h do dia 06 de novembro de 2017 (segundafeira). Porém, informamos que o custeio da viagem será feito através do Consórcio PROFILL/FATO.
Solicita-se também CONFIRMAÇÃO de participação através do e-mail da Secretaria
Executiva do CBH Grande: cbhgrande@gmail.com até às 12h do dia 08 de novembro de 2017
(quarta-feira).
Certos da imprescindível presença de V.S.ª à reunião, apresentamos nossos
protestos de elevada estima e consideração.

Lavras - MG, 27 de outubro de 2017.

Atenciosamente,

GERMANO HERNANDES FILHO
Presidente do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Grande
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