
  

Ata aprovada em reunião no dia 14 de abril de 2016 

ATA - 26ª 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 09h45min, teve início a 26ª Reunião 4 

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

ARDOCE, em Governador Valadares/MG. Inicialmente, o Sr. LEONARDO DEPTULSKI, Presidente 6 

do CBH Doce, agradeceu a presença dos representantes dos órgãos gestores, AGERH/ES, 7 

IGAM e ANA, além dos demais membros. Falou sobre o objetivo da presente reunião que é a 8 

plenária referendar a deliberação normativa ad referendum n° 49 que aprova a prorrogação 9 

do mandato da Diretoria Executiva do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce – CBH-10 

Doce, para possibilitar a realização da eleição da Diretoria Executiva. Informou que na 11 

reunião da tarde será feita discussão sobre as ações decorrentes do rompimento da 12 

barragem da mineradora SAMARCO em Fundão/MG. Passada a palavra ao Sr. LUIZ CLÁUDIO 13 

FIGUEIREDO, Secretário Executivo, informou sobre a existência de quórum para realização da 14 

reunião. Explicou sobre necessidade de realização de três reuniões extraordinárias distintas, 15 

pelo fato do Regimento Interno prever que as reuniões de eleição da diretoria serão 16 

especificamente convocadas para este fim. Disse que durante a reunião do período da tarde 17 

serão discutidos entre outros assuntos, o Relatório Final da Força Tarefa de Minas Gerais, as 18 

ações da CTGEC e atualização dos membros sobre o contrato de gestão com o IGAM. O 19 

Secretário explicou a necessidade da elaboração da DN n°49, visto que o prazo para 20 

finalização do mandato da Diretoria Executiva não foi acompanhado, e desta forma 21 

necessário se fez a prorrogação do mandato, que finalizaria dia 05 de fevereiro, até o dia da 22 

nova eleição, dia 23 de fevereiro. Colocada para votação dos membros, os mesmos 23 

aprovaram a Deliberação Normativa. Uma vez finalizados os pontos de pauta, a reunião foi 24 

encerrada às 10h00. 25 
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LEONARDO DEPTULSKI 28 
Presidente do CBH-Doce 29 

 30 
 31 

LUIZ CLÁUDIO DE CASTRO FIGUEIREDO 32 
Secretário Executivo CBH-Doce 33 


