
 

 

 

  

 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 

A Presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Entorno do Lago de 

Furnas (CBH Grande), convoca os membros, Titulares e Suplentes, para reunirem-se em 

Reunião Ordinária que será realizada no Anfiteatro do Prédio da Engenharia de Água e 

Solo, UFLA – Universidade Federal de Lavras – Campus Universitário, Lavras/MG, no dia 

12 de Setembro de 2019 (quinta-feira), das 10h às 14h, obedecendo aos seguintes horários e 

“quórum” para sua instalação, cumprindo o que determina o Regimento do Comitê. 

 

3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH ENTORNO DO LAGO DE FURNAS 

Primeira chamada com a presença mínima de 50% (cinquenta) mais um 

dos membros do CBH GD3 (presença mínima de 13 membros votantes), em condições de 

votar. Decorridos trinta minutos da primeira, a Segunda chamada com 50% (cinquenta) 

mais um (presença mínima de 13 membros votantes) para deliberarem sobre a seguinte 

ordem do dia: 

10h - Abertura  

Item 1. Abertura de sessão, verificação de quórum e leitura da pauta; 

Item 2. Leitura e aprovação da ata da reunião do dia 14 de junho de 2019; 

Item 3. Aprovação da Deliberação ad referendum que indica membros para composição do 

GT Cobrança; 

Item 4. Indicação de membro representativo para o Encob e participação no Fórum Mineiro 

dos Comitês; 

Item 5. Substituição do SEDA por outra entidade na suplência da terceira vaga do poder 

público estadual; 

Item 6. Apresentação sobre Oficina Aplicação de Indicadores de Implementação das Ações 

do Plano Diretor; 



 

 

 

Item 7. Apresentação e discussão sobre o site do CBH Furnas. 

Item 8. Assuntos Gerais. 

Item 9. Encerramento.   

Anexo a este Edital segue a documentação para discussão. 

Solicitamos que as considerações referentes às atas descritas no item 2 da 

pauta sejam encaminhadas para o e-mail da Secretaria Executiva do Comitê 

cbhfurnas@alago.org.br até dia 10/09/2019 (terça-feira). 

Solicitamos a confirmação de presença através do e-mail da Secretaria 

Executiva do CBH GD3 cbhfurnas@alago.org.br até às 12h, do dia 10 de setembro de 

2019 (terça-feira). 

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

telefone (35) 3292-3999.  

Certos da imprescindível presença de Vossa Senhoria à reunião, 

apresentamos nossos protestos de elevada estima e consideração. 

 

 

 Alfenas, 30 de agosto de 2019. 

Atenciosamente, 

  

 

MARIA ISABELA DE SOUZA 

Presidente do CBH Entorno do Lago de Furnas 
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