
 
 

Ata aprovada em reunião do CBH-Caratinga no dia 25/02/2016 

 

 

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA DO 1 

RIO CARATINGA – CBH CARATINGA 2 

 3 

Ao 26º (vigésimo sexto) dia do mês de novembro de dois mil e quinze, o Comitê da Bacia 4 

Hidrográfica do Rio Caratinga (CBH-Caratinga) realizou a sua Reunião Extraordinária, na cidade de 5 

Caratinga - Minas Gerais, no Casarão das Artes, localizado à Rua João pinheiro, n° 148, Centro. 6 

Assuntos em pauta: 1. Credenciamento;2. Abertura e verificação de quórum;3. Eleição da Diretoria 7 

Executiva do Comitê;4. Assuntos gerais; 5. Encerramento. Inicialmente a Sra. Nádia Rocha, fez 8 

abertura dos trabalhos e agradeceu a presença de todos. A reunião foi coordenada pela comissão 9 

eleitoral para o processo de escolha da nova diretoria. Uma única chapa foi inscrita e aprovada por 10 

aclamação. A nova diretoria, eleita para o exercício de 2016 e 2017, teve a seguinte composição: 11 

presidente – Ronevon Huebra, vice-presidente – Wilson Guilherme Acácio, secretária executiva – 12 

Nádia de Oliveira Rocha, secretário adjunto de Relações Institucionais – João Alves Filho, secretário 13 

adjunto de Câmaras Técnicas – Murilo Auter Tavares e secretário adjunto de Finanças – Valter 14 

Andrade. Segundo o novo presidente do CBH, Ronevon Huebra, assumir a nova diretoria é um desafio 15 

agora ainda maior com o episódio de Mariana e, o que for feito na Bacia do Rio Caratinga, vai refletir 16 

diretamente no Rio Doce. O novo Presidente ainda destacou como resultado do trabalho da última 17 

diretoria o financiamento da elaboração de Planos Municipais de Saneamento Básico de 23 municípios 18 

da Bacia do Rio Caratinga, por meio do Programa de Universalização do Saneamento (P41). Já a ex-19 

presidente e atual secretária executiva, Sra. Nádia Rocha, destacou que o período em que esteve na 20 

presidência foi diferenciado, pois foi uma gestão partilhada com os membros do comitê e que querem 21 

continuar desta forma, aperfeiçoando a democracia interna e a plenária das águas, não esquecendo o 22 

Rio Doce. O vice-presidente do Comitê, Wilson Acácio, elogiou a ex-presidente Nádia pela maneira 23 

democrática e transparente na condução dos trabalhos do CBH-Caratinga.  Finalizados os pontos de 24 

pauta a reunião foi encerrada. 25 
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RONEVON HUEBRA SILVA 28 
Presidente CBH Caratinga 29 


