Ofício CBH Grande Nº 08/2020

Araguari - MG, 03 de março de 2020.

Aos membros das diretorias dos CBH afluentes do rio Grande e órgãos gestores

Assunto: Convocação para a 7ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de
Integração do CBH Grande.

Senhores membros,
O coordenador da Câmara Técnica de Integração (CTIN) do Comitê da
Bacia Hidrográfica do Rio Grande (CBH Grande), Germano Hernandes Filho, no uso
de suas atribuições, convoca V.S.ª a participar da 7ª Reunião Ordinária da CTIN, a
ser realizada no auditório do Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE),
situado na Rua Olinda, nº 150, Jardim Sumaré, município de Ribeirão Preto/SP, no
dia 18 de março de 2020, das 10h às 16h, com a seguinte pauta:

10h - Abertura
•

Item 1 - Aprovação da ata da 6ª Reunião Ordinária da CTIN (08/08/18);

•

Item 2 - Deliberação CBH Grande nº 58/2019 (Altera e consolida as regras da
CTIN);

•

Item 3 - Processo Eleitoral para renovação dos membros do CBH Grande
(Gestão 2020-2025);

•

Item 4 - Decreto nº 47.860 (Dispõe sobre a implantação da cobrança pelo uso
de recursos hídricos do Estado de Minas Gerais); e

•

Item 5 - Outros assuntos.

16h - Encerramento

Solicitamos às diretorias dos CBH afluentes do rio
Grande, que ainda não indicaram representante para compor a CTIN,
que o faça o mais breve possível. Lembrando que este indicado deve
ser da respectiva diretoria.
Informamos que anexo a esta convocação se encontra a documentação
complementar a ser analisada de acordo com os itens de pauta descritos acima.
Os membros da Câmara Técnica de Integração (CTIN) representantes
das entidades do Segmento Organização Civil que necessitarem de apoio
financeiro para participarem da reunião, deverão encaminhar, devidamente
preenchido, o Requerimento de Diária, que segue anexo à esta convocação, para o
e-mail do Escritório de Apoio do CBH Grande (comite.grande@agenciaabha.com.br),
até às 12h, do dia 6 de março de 2020 (sexta-feira), impreterivelmente.
Solicitamos a confirmação de presença por meio do e-mail do Escritório
de Apoio do CBH Grande (comite.grande@agenciaabha.com.br) até às 12h, do dia 5
de março de 2020 (quinta-feira).

Atenciosamente,

ORIGINAL ASSINADO
GERMANO HERNANDES FILHO
Coordenador da CTIN

