EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Grande (CBH Grande),
convoca os membros, Titulares e Suplentes, para reunirem-se em Reunião Ordinária 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 27
de novembro 2018 (terça-feira), das 9 às 17 horas, obedecendo aos seguintes horários e
quórum para sua instalação, cumprindo o que determina o Regimento do Comitê.

15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH GRANDE

Primeira chamada com a presença mínima de 2/3 (dois terços) dos membros
do CBH Grande - presença mínima de 44 (quarenta e quatro) membros votantes. Decorridos
30 (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:
9h - Abertura
Item 1. Abertura de sessão, verificação de quórum e leitura da pauta;
Item 2. Informes gerais;
Item 3. Apreciação e aprovação das atas:
- 13ª Plenária Ordinária (14/11/17);
- 9ª Plenária Extraordinária (14/11/17);
- 14ª Plenária Ordinária (20/06/18); e
- 10ª Plenária Extraordinária (20/06/18).
Item 4. Apreciação e aprovação da Deliberação CBH Grande nº 47/2018 (ad referendum),
que Empossou os representantes do Processo Eleitoral Complementar do CBH Grande mandato 2016/2020;
Item 5. Apreciação e aprovação da Deliberação CBH Grande nº 48/2018 (ad referendum),
que Instituiu o GT Acompanhamento;
Item 6. Apreciação e aprovação da minuta da Deliberação que aprova a realização de
reuniões por meio de videoconferência;

Item 7. Apreciação e aprovação da minuta da Deliberação que aprova o Relatório Anual de
Atividades de 2018 do CBH Grande;
Item 8. Apreciação e aprovação da minuta da Deliberação que aprova a Agenda Anual de
Atividades e o Calendário Anual de Reuniões Ordinárias de 2019 do CBH Grande;
Item 9. Apresentação dos trabalhos desenvolvidos pelo GT Acompanhamento (Allan Mota –
Coordenador do GT);
Item 10. Apresentação do Vídeo Institucional do CBH Grande (Volney Zanardi - ANA); e
Item 11. Outros assuntos.
17h - Encerramento
Anexo a este Edital segue a documentação para discussão.
Solicitamos que as considerações referentes aos documentos descritos acima
(atas e deliberações) sejam encaminhadas para o e-mail da Secretaria Executiva do Comitê
comite.grande@agenciaabha.com.br até dia 21 de novembro (quarta-feira).
O material referente à reunião também estará disponível no site
www.cbhgrande.org.br.
Solicitamos a confirmação de presença através do e-mail da Secretaria
Executiva do CBH Grande comite.grande@agenciaabha.com.br até às 12h, do dia 22 de
novembro de 2018 (quinta-feira).
Eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas pelo e-mail citado acima ou pelos
telefones (35) 3409-1676 e/ou (34) 98855-4548.
Certos

da

imprescindível

presença

de

Vossa

Senhoria

à

reunião,

apresentamos nossos protestos de elevada estima e consideração.

Lavras - MG, 26 de outubro de 2018.

Atenciosamente,

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

