
ATA SEGUNDA REUNIÃO ORDINARIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO 1 

COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO CARATINGA. 2 

 3 

Ao primeiro (01) dia do mês de março (03) do ano de (2013) dois mil e treze as 09hs na 4 

Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Meio Ambientes de Caratinga, sito a Rua Luiz 5 

Antonio Bastos Cortes, 16, bairro Santa Zita - CEP: 35.300-274, na cidade de Caratinga-MG. 6 

Ata 2ª Reunião de Diretoria Executiva do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio 7 

Caratinga. A reunião contou com a presença do o secretario executivo do CBH-Caratinga 8 

senhor Kleber Ramon Rodrigues, abriu a reunião dando boas vindas a todos e agradecendo a 9 

presença de todos. Assuntos em pauta: 1) Estruturação do CBH-Caratinga; 6) Assuntos 10 

gerais.  A palavra ficou a cargo do Coordenador de apoio ao Sistema de Gestão de Recursos 11 

Hídricos da IBIO AGB-DOCE senhor Fabiano Henrique da Silva Alves, na colocando na 12 

pauta a questão da estruturação do CBH-Caratinga, solicitando a formalização definida na 13 

elaboração do trabalho organizacional muito efetivo do CBH-Caratinga e da IBIO AGB-14 

Doces, criteriosamente discriminados e repassados. Para o Coordenador de apoio ao Sistema 15 

de Gestão de Recursos Hídricos da IBIO AGB-DOCE senhor Fabiano Henrique da Silva 16 

Alves a Estruturação da Planilha de Custo aborda melhorias em sua apresentação da 17 

devidamente ajustada às necessidades do CBH-Caratinga na elaboração das rotinas 18 

administrativas operacionais, despesas administrativas, jurídica como no processo de alocação 19 

da sede (sala) onde a Secretaria Maria Aparecida Ferreira do Nascimento esteve 20 

acompanhando a Engenheira para avaliação técnica da sala no 5 andar onde foi feita a 21 

avaliação de uma outra no 3 andara vistoriando assim as duas sendo que a segunda estava 22 

inacabada, mas a avaliação foi efetuada, com o pedido abordado pelo telefone ao o 23 

Coordenador de apoio ao Sistema de Gestão de Recursos Hídricos da IBIO AGB-DOCE 24 

senhor Fabiano Henrique da Silva Alves, ainda com o envio dos e-mails, fotos, escritura. Na 25 

alocação de serviços de Padarias e Veículos, foram priorizados (03) três orçamentos tanto de 26 



padarias como o aluguel de veículos em concessionárias através de licitações básico 1.6 e 27 

outra avaliação de Sedam/Ret, ambos com motorista necessário podendo ser dispensado e 28 

serviços de padarias através de licitações com seus orçamentos já enviados por e-mail para o 29 

CBH-Caratinga. Ainda a formalização de maquinas e equipamentos (armários-30 

escritório/cozinha), gabinetes/escrivaninhas, cadeiras, telefonia. Priorizar a agenda das 31 

Reuniões - Ordinárias/Extraordinárias, confecções de cartilhas, placa, eventos, etc. Nada mais 32 

havendo a ser tratado o secretario executivo do CBH-Caratinga agradecendo a presença de 33 

todos e deu por encerrada a reunião, Lavrada a presente ata que após lida e aprovada será 34 

assinado por mim e demais do colegiado para assinarem o livro de presença.  35 

Caratinga - MG, 01 março de 2013 36 

Kleber Ramon Rodrigues 37 

Joao Alves Filho 38 

Fabiano Henrique da Silva Alves 39 

Thays Rodrigues Costa  40 

Maria Aparecida Ferreira do Nascimento 41 


