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ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 02/2019 

 

O Presidente do Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio do Peixe, 

instituído pelo Decreto Estadual n° 2.772, de 09 de agosto de 2001, no uso de suas atribuições e de 

acordo com o art. 24, II, do Regimento Interno, convoca os membros que representam os Usuários 

de Água, Sociedade Civil e Órgãos Públicos, bem como o público em geral, para participarem da 

Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no dia 05 de novembro de 2019, tendo como local o 

Salão Nobre, Bloco A, da Universidade do Oeste de Santa Catarina – UNOESC, na cidade de 

Videira, em primeira convocação às 13h30 com a presença de metade mais um dos seus 

representantes ou em segunda convocação, meia hora após com no mínimo 1/3 dos seus 

integrantes, conforme disciplina o art. 14 do Regimento Interno, para deliberar sobre a seguinte 

ordem do dia, prevista no art. 13, I: 

 

1. Abertura pelo presidente; 

2. Leitura da ata da Assembleia de 26 de março de 2019; 

3. Definição das datas para realização das Assembleias Gerais Ordinárias em 2020; 

4. Apreciação e aprovação do Planejamento Estratégico para o ano de 2020; 

5. Apreciação e aprovação de Resolução para criação da Câmara Técnica para promover o 

estudo e sugestão de alteração do Regimento interno do Comitê; 

6. Apreciação e aprovação de Resolução para criação de Câmara Técnica que deverá 

acompanhar o desenvolvimento e atividades do Plano de Bacia do Comitê, que está em fase 

de licitação juntos a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e Sustentável. 

7. Assuntos Gerais. 

 

Joaçaba, 21 de outubro de 2019 
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ANDREI GOLDBACH  

Presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio do Peixe 

mailto:comite.peixe@gmail.com
http://www.aguas.sc.gov.br/

