Ofício CBH Grande Nº 64/2018
Lavras - MG, 11 de setembro de 2018.

Aos membros do GT Acompanhamento do CBH Grande.

Assunto: Convocação para a 2ª Reunião do Grupo de Trabalho de Acompanhamento da
Implementação do PIRH da Bacia Hidrográfica do Rio Grande (GT
Acompanhamento).
Prezados (as) Senhores (as),

Vimos através deste convocar V.S.ª para participar da 2ª Reunião do Grupo
de Trabalho de Acompanhamento da Implementação do PIRH da Bacia Hidrográfica do
Rio Grande (GT Acompanhamento) que será realizada nos dias 26 de setembro de 2018
(13h às 17h30) e 27 de setembro de 2018 (9h às 17h30), em Poços de Caldas/MG (local a
definir), com a seguinte pauta:

Abertura - 26/09/18 (13h)
• Item 1 - Aprovação da ata da 1ª Reunião do GT Acompanhamento
(04/09/2018);
• Item 2 - Apresentação da priorização definida pelas oficinas do PIRH (Edgar
Machado – ANA);
• Item 3 - Acompanhamento do andamento das ações do PIRH já iniciadas
pela Diretoria do CBH Grande;
• Item 4 - Continuação da análise das ações do MOP e das ações de curto
prazo do PIRH;
• Item 5 - Outros assuntos.
Encerramento - 27/09/18 (17h30)

Segue o link para acesso ao Manual Operativo (MOP) do PIRH Grande
http://www.engecorps.com.br/mop_grande/index.html.
O MOP em pdf. seguirá anexo à esta convocação junto aos demais
documentos.

Os membros do GT Acompanhamento representantes do Segmento
Organização Civil que necessitarem de apoio financeiro para participarem da reunião, deverão
encaminhar a solicitação para o e-mail da Secretaria Executiva do CBH Grande
(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, nº da conta) além dos dias e horários
previstos para saída e retorno da viagem, impreterivelmente, até às 12h, do dia 14 de
setembro de 2018 (sexta-feira).
Solicitamos a confirmação de presença pelo e-mail da Secretaria Executiva do
CBH Grande (comite.grande@agenciaabha.com.br) ou pelos telefones (35) 3409-1676 / (34)
98855-4548, até às 12h do dia 24 de setembro de 2018 (segunda-feira).

Atenciosamente,

ORIGINAL ASSINADO

ALLAN OLIVEIRA MOTA
Coordenador GT Acompanhamento

IRENE SABATINO P. NICCIOLI
Coordenadora Adjunta GT Acompanhamento

