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
auditório da Associação de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Ribeirão Preto - AEAARP,
situado à Rua João Penteado, 2237, Ribeirão Preto/SP, em 10 de agosto de 2016, obedecendo aos
seguintes horários e “quorum” para sua instalação, cumprindo o que determina o Regimento do Comitê.

4ª 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% (cinqüenta) mais um (presença mínima de 34 membros votantes) para
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

09:00 hrs - Abertura;
09:05 hrs – Informes;
09:05 hrs – Assuntos a Deliberar


Apreciação da Ata da Reunião anterior (10ª Reunião Ordinária – Lavras/MG)



Deliberação CBH-Grande nº 27/2016 - "Aprova a ampliação do Grupo de
Trabalho para acompanhamento da Elaboração do Plano Integrado de
Recursos Hídricos (PIRH) - Grande e dá outras providências";



Deliberação CBH-Grande nº XXX/2016 – “Empossa representantes dos órgãos
governamentais (União, Estado e Municípios), Usuários e Organizações Civis
no Plenário do CBH Grande, para o mandato de 2016 a de 2020, e dá outras
providências”;

09:15 hrs – Assinatura do Termo de Posse e Entrega dos Certificados
10:00 hrs – Encerramento
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5ª 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% (cinqüenta) mais um (presença mínima de 34 membros votantes) para
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

10:15 hrs - Abertura;
10:20 hrs – Assuntos a Deliberar


Apreciação da Ata da Reunião anterior (4ª Reunião Extraordinária – Ribeirão
Preto/SP)



Deliberação CBH-Grande nº XXX/2016 – “Elege e Empossa a Diretoria
Colegiada do CBH Grande, para o mandato 2016 a 2020, e dá outras
providências”;

11:00 hrs – Encerramento

6ª 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% (cinqüenta) mais um (presença mínima de 34 membros votantes) para
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

11:15 hrs - Abertura;
11:20 hrs – Assuntos a Deliberar


Apreciação da Ata da Reunião anterior (5ª Reunião Extraordinária – Ribeirão
Preto/SP)



Deliberação CBH-Grande nº XXX/2016 – “Elege e Empossa os membros da
Câmara Técnica de Integração - CTI do CBH Grande para o mandato 2016 a
2020, e dá outras providências”;



Deliberação CBH-Grande nº XXX/2016 – “Elege e Empossa os membros da
Câmara Técnica de Institucional e Legal - CTIL do CBH Grande para o
mandato 2016 a 2020, e dá outras providências”;

12:30 hrs – Encerramento
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Anexo a este Edital encontram-se as minutas dos documentos a serem analisadas, de acordo
com o item de pauta descrita acima em cada uma das reuniões.
Solicitamos que correções referentes à Ata (Ata da 10º Reunião Ordinária) deverão ser
encaminhadas por correspondência impressa ou eletrônica à Secretaria Executiva até
08/08/2016.
Salientamos que eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas por esta Secretaria por meio do
email cbhgrande@gmail.com ou pelo telefone (17) 3227-2108.
O material referente à reunião do CBH Grande também estará disponível no site
www.grande.cbh.gov.br
Certos da imprescindível presença de Vossa Excelência à reunião, apresentamos nossos
protestos de elevada estima e consideração.
Atenciosamente
São José do Rio Preto, 22 de Julho de 2016.

Alexandre Augusto Moreira Santos
Presidente
CBH GRANDE
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