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COMITÊ DE BACIAS HIDROGRÁFICAS 
DOS RIOS JEQUITAÍ, PACUÍ E TRECHO DO SÃO FRANCISCO 

  

 
 

                                             
Assunto: Convocação 1ª Reunião Ordinária do CBH Jequitaí e Pacuí de 2018 
 
 

Prezados (as) Conselheiros (as), 

O Presidente do Comitê de Bacias Hidrográficas dos Rios Jequitaí, Pacuí e Trecho do 
São Francisco, Sr. William César Ireno, vem por meio desta, CONVOCAR os (as) 
distintos (as) Conselheiros e Conselheiras para a 1ª reunião Ordinária de 2018, 
conforme pauta e programação abaixo: 

Data: 02 de fevereiro de 2018 (sexta feira) 
Horário: 09h00  
Local:.Auditório da 11ª Região Integrada de Segurança Pública 
Av. Major Alexandre Rodrigues, B. Ibituruna – Montes Claros/MG 
   
Como resultado das reuniões realizadas na CODEVASF e COPASA, onde ambas 
empresas atenderam nosso convite e estarão presentes para apresentação sobre o 
andamento das obras do Projeto Jequitaí e da captação do Pacuí, visando dinamizar e 
organizar o tempo elaboramos a seguinte programação: 
 
 
09:00 - Recepção aos conselheiros e convidados 
09:10 - Abertura e Aprovação das atas 
09:15 - Apresentação sobre o Projeto Jequitaí - Responsabilidade CODEVASF 
09:45 - Questionamentos por parte dos Conselheiros 
10:00 - Apresentação obras de captação de água do Rio Pacuí - Responsabilidade 
COPASA 
10:30 - Questionamento por parte dos Conselheiros 
10:45 - Discussão e aprovação do calendário de reuniões 2018 
11:00 - Apresentação e discussão sobre a prestação de contas recurso FHIDRO 
2010/2013 
11:30 - Relatório final de atividades 2016/2018 
11:45 - Informes gerais 
12:00 - Encerramento 
 
 
Obs: Serão tratados assuntos de grande relevância, que estão presentes no 
nosso dia a dia, portanto contamos a presença de todos  e pedimos gentilmente 
que atentem aos horários para realizarmos uma reunião objetiva e produtiva. 
 
Lembramos que está reunião ainda é com os nobres conselheiros e conselheiras 
atuais, uma vez que não ocorreu a posse para o novo quadriênio. 
  
Favor acusar recebimento.  
 
Atenciosamente, 
 

 

(a) William César Ireno 
Presidente do CBH Jequitaí, Pacuí e Trecho do São Francisco 


