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ATA - 27ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CBH-DOCE 1 

DATA: 23/02/2016 2 
LOCAL: Auditório da ARDOCE – Governador Valadares/MG. 3 
No dia 23 de fevereiro de 2016 (terça-feira), às 10h10min, teve início a 27ª Reunião 4 

Extraordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce – CBH Doce, no auditório da 5 

ARDOCE, em Governador Valadares/MG. O Sr. LUIZ CLÁUDIO FIGUEIREDO, Secretário 6 

Executivo, passou a palavra ao Sr. NEY MURTHA, representante da Agência Nacional de 7 

Águas – ANA, convidado para conduzir o Processo Eleitoral da Diretoria Executiva deste 8 

Comitê. O Sr. NEY MURTHA agradeceu ao Secretário e desejou bom dia a todos os presentes. 9 

Segundo ele, a atuação da ANA decorre de uma solicitação do Comitê, feita na última 10 

semana, para condução do processo eleitoral da Diretoria Executiva. Ele explicou o 11 

funcionamento do processo, que se inicia com a realização de reunião dos segmentos para 12 

indicação, por consenso, de nomes para compor uma chapa. A inscrição se daria por 13 

chapas e os formulários de inscrição chapas foram disponibilizados aos interessados. Foi dado 14 

um prazo de 30 minutos para os segmentos conversarem para tentar consenso. O Sr. JOSÉ 15 

ÂNGELO PAGANINI, representante da Fundação Relictos, questionou como será feito o 16 

processo caso não haja consenso no segmento. O Sr. NEY MURTHA explicou que caso não 17 

haja consenso entre o segmento, poderá ser indicada outra chapa, havendo desta forma, 18 

uma disputa eleitoral. O Sr. IUSIFITH CHAFITH, Vice Presidente do CBH Doce, disse que acredita 19 

ser mais justo o segmento escolher seu representante e, após, o plenário realizar uma votação 20 

aberta para escolha de quais cargos da diretoria estes ocuparão. Foi realizada votação para 21 

definir a forma do processo de escolha da Diretoria do CBH. A primeira proposta foi a do Sr. 22 

CHAFITH, de eleição por indivíduo e não por chapas; já a proposta do Sr. Leonardo Deptulski, 23 

de manter a forma tradicional seguida pelo CBH Doce, por meio de chapas. Colocada em 24 

votação a proposta do Sr. CHAFITH, houve apenas 02 (duas) manifestações favoráveis, sendo 25 

os demais a favor da proposta do Sr. LEONARDO, a maioria dos membros. O Sr. NEY falou 26 

sobre a consulta do CBH feita a ANA sobre a possibilidade de reeleição do atual presidente 27 

Leonardo Deptulski, uma vez que ele havia substituído a Sra. Elisa Costa em mandato anterior. 28 

Informou que a Procuradoria da ANA não conseguiu consolidar um entendimento sobre o 29 

assunto até aquele momento, que o entendimento da área técnica da ANA é de que, nesta 30 

situação, a decisão que cabe ao plenário do Comitê. Além disto, a ANA não se sente como 31 

órgão vinculante. Feito o esclarecimento, a reunião foi suspensa por 30 (trinta) minutos para 32 

que os segmentos se reunissem e buscassem consenso quanto a seus representantes. Passado 33 

o tempo estipulado, verificado o consenso em relação aos nomes dos representantes dos 34 

segmentos, foram dados 15 (quinze) minutos para que estes se reunissem para determinar 35 

quais os cargos cada um iria ocupar, deixando aberta a possibilidade de inscrição de outras 36 

chapas. A única chapa inscrita foi assim composta: Leonardo Deptulski – Poder Público ES – 37 

Presidente; Carlos Eduardo Silva – Poder Público MG – 1° Vice Presidente; Gilse Olinda Moreira 38 

– Sociedade Civil ES - 2° Vice Presidente; Edson Valgas de Paiva – Usuários MG – Secretário 39 

Executivo; Senisi de Almeida Rocha – Sociedade Civil MG - 1º Secretário Adjunto; e João 40 

Lages – Usuário ES – 2° Secretário Adjunto. Colocada em votação a chapa apresentada foi 41 

aprovada por todos os presentes à exceção de uma abstenção. A chapa inscrita foi 42 

proclamada eleita. Os representantes da nova Diretoria eleita fizeram suas falas de 43 

agradecimento pela confiança e ressaltaram a necessidade de intenso trabalho neste 44 

momento de grandes desafios na bacia do rio Doce. Uma vez finalizados os pontos de pauta, 45 

a reunião foi encerrada às 11h30. 46 
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LEONARDO DEPTULSKI 49 

Presidente do CBH-Doce 50 
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LUIZ CLÁUDIO DE CASTRO FIGUEIREDO 53 
Secretário Executivo CBH-Doce 54 


