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 Hotel Nacional Inn Classic, situado na Rua Barros Cobra, nº
35, Centro, no município de Poços de Caldas - MG, no dia 18 de março de 2019 (segundafeira), das 13h30 às 18h30, obedecendo aos seguintes horários e quórum para sua instalação,
cumprindo o que determina o Regimento do Comitê.

11ª 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 (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:
13h30 - Abertura
Item 1 - Abertura de sessão, verificação de quórum e leitura da pauta;
Item 2 - Informes gerais;
Item 3 - Eleição do(a) novo(a) Secretário(a) Executivo(a) do CBH Grande;
Item 4 - Apreciação e aprovação das atas:
- 14ª Reunião Ordinária (20/06/18); e
- 15ª Reunião Ordinária (27/11/18);
Item 5 - Análise e aprovação da minuta da Deliberação que aprova as normas, procedimentos
e critérios para o processo de escolha e indicação dos membros do Comitê da Bacia
Hidrográfica do Rio Grande para a gestão 2020-2024;
Item 6 - Análise e aprovação da minuta da Deliberação que institui a Comissão Eleitoral para
a condução do processo de escolha e indicação dos membros do Comitê da Bacia
Hidrográfica do Rio Grande, gestão 2020-2024;
Item 7 - Apresentação da priorização das ações previstas no PIRH Grande (Coordenador GT
Acompanhamento);

Item 8 - Apresentação da Prestação de Contas - Exercício 2018 (ABHA Gestão de Águas);
Item 9 - Outros assuntos.
18h30 - Encerramento
Anexo a este Edital segue a documentação para discussão.
No intuito de otimizar o tempo da reunião, solicitamos que as contribuições para
as atas e deliberações sejam encaminhadas para o e-mail da Secretaria Executiva do Comitê
comite.grande@agenciaabha.com.br até dia 13 de março de 2019 (quarta-feira).
O material referente à reunião também estará disponível no site
www.cbhgrande.org.br.
Os membros representantes do Segmento Organização Civil que
necessitarem de apoio financeiro para participarem da reunião, deverão encaminhar o
Requerimento de Diária, que também segue anexo à esta convocação, devidamente
preenchido, para o e-mail da Secretaria Executiva do CBH Grande, até o dia 7 de março de
2019 (quinta-feira), impreterivelmente. Caso a solicitação não seja feita em tempo hábil, o
custeio será feito através de reembolso.
Solicitamos a confirmação de presença através do e-mail da Secretaria
Executiva do CBH Grande até às 12h, do dia 12 de março de 2019 (terça-feira).
Eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas pelo e-mail citado acima ou pelos
telefones (34) 3241-4849 e/ou (34) 98416-5651.
Certos

da

imprescindível

presença

de

Vossa

Senhoria

à

reunião,

apresentamos nossos protestos de elevada estima e consideração.

Lavras - MG, 1º de março de 2019.
Atenciosamente,

ORIGINAL ASSINADO
GERMANO HERNANDES FILHO
Presidente CBH Grande

