
ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA COMITÊ DE 1 

BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO CARATINGA- CBH-CARATINGA 2 

JUNTAMENTE COM AS CÂMARAS TÉCNICAS: INSTICTUCIONAL LEGAL 3 

E DE PLANEJAMENTO 4 

 Ao 14 (décimo quarto) dia do mês de janeiro de 2014, o Comitê da Bacia Hidrográfica 5 

do Rio Caratinga CBH-Caratinga, realizou a sua Primeira Reunião da Diretoria 6 

Executiva juntamente com as Câmaras Técnicas: Institucional Legal e de Planejamento 7 

do ano de dois mil e quatorze, na cidade de Caratinga –Minas Gerais, no auditório do 8 

Centro Universitário de Caratinga- UNEC II, situado na rua Niterói s/nº, Bairro das 9 

Graças. Assuntos em pauta: 1) Abertura dos trabalhos; 2) Avaliação dos 10 

documentos enviados pelo IBIO-AGB DOCE relativos aos Plano Municipal de 11 

Sanemaento Básico-PMSB; 3)Discussão da Deliberação Normativa; 6) 12 

Comunicações;7) Assuntos gerais. A presidente do CBH-Caratinga iniciou a reunião 13 

dando boas vindas a todos e passando a palavra para o secretário executivo do Comitê 14 

de Bacia Hidrográfica do Rio Caratinga CBH-Caratinga, Ronevon Huebra da Silva, que 15 

iniciou a discussão sobre como foi avaliado os valores para a elaboração dos Planos 16 

Municipais de Saneamento Básico-PMSB. Foi feita uma breve pausa para o café. 17 

Retomando os trabalhos foi feita uma apresentação dos presentes, tendo como 18 

representantes da Câmara Técnica de planejamento – CTPLANO, Thaisy Gomes de 19 

Freitas, Murilo Auter Tavares e Marcello Silva Nery e como representantes da Câmara 20 

Técnica Institucional e Legal – CTIL, Glaucio Azevedo Pires e Roberta de Almeida. 21 

Aberta a palavra o Representante da CTPLANO, Murilo Auter Tavares levantou 22 

questionamentos: “se seria possível aprovar valores menores no processo licitatório? Se 23 

seria possível alterar os critérios de Hierarquização dos municípios?” O vice-presidente 24 

do CBH-Caratinga, Wilson Guilherme Acácio também questionou sobre a possibilidade 25 

de atender os vinte e dois (22) municípios com o valor destinado ao programa de 26 

saneamento básico e destacou a importância de incluir todos os municípios no 27 

programa. Com a palavra, Murilo Auter Tavares, apresentou algumas dúvidas “Se 28 

aprovar a licitação pode ser que só seja atendido os 15 municípios já aprovados? Caso 29 

não aprove. Qual o tempo limite para aprovar a Deliberação Normativa?”. A presidente 30 

do CBH-Caratinga, Nádia de Oliveira Rocha, sugeriu que a Deliberação Normativa 31 

fosse aprovada, salvo as sugestões que foram apresentadas. O Secretário Adjunto, José 32 

Geraldo da Silva, pediu desculpas pelo atraso e se justificou, apresentando seu ponto de 33 



vista disse que pelo conhecimentos que tem e pela sua formação como engenheiro 34 

ambiental e sanitarista, achar suficiente o valor de 2.930.000,00 R$ para atender os 35 

vinte e dois (22) municípios. O Secretário Executivo, Ronevon Huebra da Silva, expôs a 36 

sua opinião dizendo que os valores estimados para cada plano estão em um valor muito 37 

alto e sugeriu uma alteração na Deliberação Normativa para que sejam atendidos todos 38 

os municípios com o valor destinado ao projeto, sem fazer relocação de recursos. O 39 

representante da Câmara Técnica de planejamento – CTPLANO,  Marcello Silva Nery, 40 

fez uso da palavra demonstrando concordância com o que foi sugerido. O Secretário de 41 

Câmaras Técnicas, João Alves Filho, disse que cerca sessenta por cento (60%) do 42 

trabalho para realizar o plano já estaria pronto, pois a maioria dos municípios possuem 43 

plano diretor e plano de resíduos sólidos. A representante da Câmara Técnica 44 

Institucional e Legal – CTIL, Roberta de Almeida, sugeriu que as prefeituras 45 

acompanhassem a confecção dos Planos. A presidente, Nádia de Oliveira Rocha, 46 

procedeu a leitura de um trecho do edital. Dando Fechamento às discussões e sugestões 47 

levantadas o secretário executivo, Ronevon Huebra da Silva concluiu dizendo o que 48 

constaria na Deliberação Normativa que seria apresentada ao colegiado para votação, 49 

sendo: sendo definido que os recursos inicialmente destinados para elaboração dos 50 

PMSB`s (Planos Municipais de Saneamento Básico),  do PAP Caratinga 2012 -2015, 51 

sejam  aplicados nos 22 (vinte e dois)  municípios da Bacia Hidrográfica do Rio 52 

Caratinga selecionados pelo Edital de Chamamento  Público nº 06/2013 e que a  53 

CTPLANO (Câmara Técnica de Planejamento), deverá acompanhar todo processo de 54 

definição do Edital, recebimento de propostas, avaliação dos proponentes, além de 55 

acompanhar a elaboração e execução dos PMSB`s (Planos Municipais de Saneamento 56 

Básico), tendo a supervisão da Diretoria Executiva do Comitê da Bacia Hidrográfica do 57 

Rio Caratinga -  CBH-Caratinga. Fechando os trabalhos o secretário executivo, 58 

Ronevon Huebra da Silva, falou da expedição do Rio Caratinga, adiantando aos 59 

presentes a importância do apoio para a realização do evento pelo Comitê. Nada mais 60 

havendo a tratar, eu Ronevon Huebra da Silva secretário ad doc, lavrei a presente  a 61 

presente ata que trará  em anexo, lista dos presentes.  62 



 63 


