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 da Associação de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de
Ribeirão Preto (AEAARP), situada na Rua João Penteado, nº 2.237, Jardim São Luiz, no
município de Ribeirão Preto - SP, nos dias 26 e 27 de junho de 2019 (quarta e quinta-feira),
das 8h30 às 18h30, obedecendo aos seguintes horários e quórum para sua instalação,
cumprindo o que determina o Regimento do Comitê.

16ª 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:
26/06/2019 - 8h30 às 18h30
Item 1 - Abertura de sessão, verificação de quórum e leitura da pauta; e
Item 2 - Seminário de Segurança de Barragens.
27/06/2019 - 8h30 às 18h30
Item 3 - Abertura de sessão e verificação de quórum;
Item 4 - Informes gerais;
Item 5 - Apreciação e aprovação da ata 11ª Reunião Extraordinária (19/03/18);
Item 6 - Apreciação e aprovação da minuta da Deliberação que aprova a substituição do
representante titular do CBH Grande na composição da Comissão de Avaliação do Termo de
Parceria Nº 003/2016/ANA (CAvTP) e elege os representantes para o mandato
novembro/2019 a agosto/2020;
Item 7 - Apresentação do Relatório da Comissão de Avaliação do Termo de Parceria (CAvTP)
referente ao exercício 2018;

Item 8 - Discussão sobre a revisão do Regimento Interno; e
Item 9 - Outros assuntos.

Os membros representantes do Segmento Organização Civil que
necessitarem de apoio financeiro para participarem da reunião, deverão encaminhar o
Requerimento de Diária, que segue anexo à esta convocação, devidamente preenchido,
para o e-mail da Secretaria Executiva do CBH Grande, até o dia 14 de junho de 2019 (sextafeira), 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 21 de junho de 2019 (sexta-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.

Araguari - MG, 27 de maio de 2019.
Atenciosamente,

ORIGINAL ASSINADO
GERMANO HERNANDES FILHO
Presidente CBH Grande

