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Poços de Caldas, 04 de fevereiro de 2017. 
  
Prezados conselheiros, 
  
Vossas Senhorias estão convocadas para participar da 70ª Reunião Ordinária do Comitê da 
Bacia Hidrográfica dos Afluentes Mineiros dos Rios Mogi-Guaçu e Pardo (CBH Mogi/Pardo), a 
ser realizada  em Poços de Caldas, no dia 17 de  fevereiro de  2017, sexta feira, ás 9hs,  na 
Casa dos Conselhos, no Mercado Municipal na entrada da rampa da Rua Pernambuco, Centro. 
 
1- Abertura da sessão pelo presidente João Luiz Magalhães Teixeira, verificação de presença e 
composição da mesa; 
2. Execução do Hino Nacional; aprovação 69ᵒ ata; 
3. Leitura do Expediente e das Comunicações da Ordem do Dia;; 

4. Informes sobre a estruturação do Comitê e da reunião do Fórum;   

5. Andamento do processo eleitoral do GD6 biênio 2017/2021; 

6. Apresentação das ações do evento do dia da água em Poços de Caldas. 

6. Votação do Regimento Interno.  

7. Montagem do calendário de reuniões em 2017.  

7.  Comunicado dos Conselheiros;                                                      

8.  Assuntos Gerais,  

9. Encerramento. 

  
Solicitamos, por gentileza, que o Conselheiro Titular, uma vez impossibilitado de participar da 
reunião, queira avisar o seu suplente para que o mesmo possa representá-lo e substituí-lo nas 
votações. 
 
De acordo com o novo Regimento Interno, Cap. III, Art. 10º: Os representantes titular e 
respectivo suplente que faltarem simultaneamente a duas (02) Reuniões Plenárias 
consecutivas ou três (03) alternadas, sem justificativa aceita pela Diretoria, perderá seus 
mandatos. 
 
No caso de ausência do titular e suplente, com justificativa enviada com antecedência e aceita 
pela Diretoria, a Instituição poderá encaminhar representante munido de procuração específica 
para a referida reunião, sendo, então, considerado válido o voto da Instituição. 
  
Peço a gentileza de analisarem a ata e fazerem as adequações necessárias. 
 
Sem mais, colocando-me à disposições para quaisquer informações que se façam necessárias.  
  
  
Atenciosamente; 
  
 
 
 

Irinéia Ardissom 
Secretária Executiva 


