Ofício CBH Grande Nº 15/2018.

Lavras - MG, 19 de março de 2018.

Aos membros da Câmara Técnica de Integração (CTI) e da Câmara Técnica Institucional e
Legal (CTIL) do CBH Grande.

Assunto: Convocação para a 6ª Reunião Conjunta das Câmaras Técnicas.

Prezado (a) Senhor (a),
Vimos através deste, convocá-lo (a) para participar da 6ª Reunião Conjunta
das Câmaras Técnicas, que será realizada no Auditório do Departamento de Águas e
Energia Elétrica (DAEE), situado à Rua Olinda, nº 150, bairro Alto da Boa Vista, no município
de Ribeirão Preto – SP, no dia 03 de abril de 2018 (terça-feira), das 9h00 às 12h00, com a
seguinte pauta:
9h00 - Abertura
 Item 1 - Aprovação da Síntese da 5ª Reunião Conjuntas das CTs (13/11/17);
 Item 2 - Análise da minuta da Deliberação que cria a Câmara Técnica de
Planejamento (CTPlan); e
 Item 3 - Análise da minuta da Deliberação que revisa as competências da
CTI.
 Item 4 - Outros assuntos.
12h00 - Encerramento
Informamos que anexo a esta convocação encontra-se a documentação
complementar a ser analisada de acordo com os itens de pauta descrito acima.

Os membros das Câmaras Técnicas representantes das entidades do
Segmento Organização Civil, que necessitarem de apoio financeiro da ABHA – Gestão de
Águas para participarem da reunião, deverão encaminhar e-mail para à Secretaria Executiva
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do CBH Grande através do endereço eletrônico comite.grande@agenciaabha.com.br
informando os dados pessoais (nº do RG e nº do CPF) e os dados bancários (nome do banco,
nº da agência e nº da conta), dias e horários previsto para saída e retorno da viagem,
impreterivelmente até às 12h00, do dia 23 março de 2018 (sexta-feira).
Solicitamos a confirmação de presença através do e-mail da Secretaria Executiva do CBH
Grande comite.grande@agenciaabha.com.br até às 12h00, do dia 28 de março de 2018
(terça-feira).

Atenciosamente,

ORIGINAL ASSINADO

IRINÉIA A. SILVEIRA SOUZA
Coordenadora Adjunta da CTI do
CBH Grande

ADRIANO MELO
Coordenador da CTIL do
CBH Grande
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