
 

 

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 

Extraordinária que será realizada no auditório do Hotel Golden Park, situado na Avenida 

Vereador Edmundo Cardillo, 3608, Parque Vivaldi Leite Ribeiro, no município de Poços 

de Caldas - MG, no dia 21 de novembro de 2019 (quinta-feira), das 9h às 10h, 

obedecendo aos seguintes horários e quórum para sua instalação, cumprindo o que 

determina o Regimento do Comitê. 

 

12ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CBH GRANDE 

 

Item 1 - Abertura de sessão e verificação de quórum; 

Item 2 - Apreciação e aprovação da minuta da Deliberação que aprova a revisão do 

Regimento Interno do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Grande (CBH Grande), 

revoga a Deliberação CBH Grande nº 18, de 19 de junho de 2015 e dá outras 

providências. 

 

Lembramos que para aprovação da Deliberação que aprova a revisão do 

Regimento Interno do CBH Grande é necessário voto favorável de pelo menos 2/3 (dois 

terços) dos membros do Comitê. 

 

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 do Escritório de Apoio do CBH Grande, até o dia 31 de 

outubro 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 do Escritório de 

Apoio do CBH Grande <comite.grande@agenciaabha.com.br> até o dia 8 de novembro 

de 2019 (sexta-feira). 

 

Eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas pelo e-mail citado acima ou 

pelos telefones: (34) 3241-4849 ou (34) 98855-4548.  

 

Certos da imprescindível presença de Vossa Senhoria na reunião, 

apresentamos nossos protestos de elevada estima e consideração. 

 

Araguari - MG, 22 de outubro de 2019. 

 
 
Atenciosamente, 
 
 
 

ORIGINAL ASSINADO 
 

GERMANO HERNANDES FILHO 
Presidente CBH Grande 


