
 

 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 

O Coordenador da Câmara Técnica de Outorga e Cobrança convoca os 

membros, Titulares e Suplentes da Câmara Técnica de Outorga e Cobrança (CTOC) para 

reunirem-se em 4ª Reunião que será realizada por meio de teleconferência com o uso 

da plataforma Google Meet, no dia 6 de outubro de 2021 (quarta-feira), das 9:00h às 11h, 

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

determina o Regimento do Comitê. O link para participação na plataforma Google Meet é 

o: https://meet.google.com/fyq-dsiz-qma?authuser=2  

 

 4ª REUNIÃO CTOC DO CBH FURNAS 2021 

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

dos membros do GTAPD e da CTOC. Decorridos trinta minutos da primeira, a Segunda 

chamada com 50% (cinquenta) mais um para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 

9:00h - Abertura 

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

Item 2. Discussão sobre a proposta de cobrança pelo uso de recursos hídricos na Bacia 

Hidrográfica do Entorno do Lago de Furnas – CH – GD-3.  

  Referências:   

Lei Estadual: Lei 13.199/1999;  

Decreto: 48.160/2021;  

Deliberação Normativa: DN CERH MG – 68/2021;  

Minuta de deliberação, conforme proposto no Decreto 48.160/2021 (Na qual 

precisamos avaliar e/ou adequar a proposta da metodologia e preços do Grupo de Trabalho 

sobre a Cobrança CBHs Mineiros do Grande à DN CERH nº 68/2021).   

Item 3. Assuntos gerais  

Item 4. Encaminhamento / encerramento  

 

https://meet.google.com/fyq-dsiz-qma?authuser=2


 

 

 

Anexo a este Edital segue a documentação para discussão. 

  

 

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

Executiva do CBH GD3 cbhfurnas@alago.org.br até às 12h, do dia 5 de outubro de 2021 

(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, 1 de outubro de 2021. 

Atenciosamente, 

  

 

 

 

            ORIGINAL ASSINADO 

 

JOSÉ JORGE PEREIRA 

         Coordenador da CTOC – CBH Furnas-GD3 

mailto:cbhfurnas@alago.org.br

