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ATA - 41ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CBH-DOCE 1 

No dia 31 de outubro de 2019, às 12h00, no auditório da Universidade Vale do Rio 2 

Doce, em Governador Valadares, teve início a 41ª Reunião Extraordinária do Comitê 3 

da Bacia Hidrográfica do Rio Doce (CBH-Doce). A Sra. Luciane Teixeira Martins, 4 

informou sobre a existência de quórum e assim a possibilidade de realização da 5 

“Eleição da Diretoria Executiva do CBH-Doce para o mandato 2019/2021”. A 6 

Presidente convidou o Sr. Humberto Gonçalves, representante da ANA, e os membros 7 

da Comissão Eleitoral para conduzirem o processo. O Sr. Humberto apresentou o 8 

Parecer da Comissão sobre a análise da habilitação da chapa “DETERMINAÇÃO, 9 

COMPROMISSO E TRANSPARÊNCIA”, única inscrita dentro do prazo determinado pela 10 

normativa, sendo constatado que a referida chapa atendeu às exigências, sendo: a) 11 

A composição apresentada na identificação da chapa está completa, 12 

contemplando os cargos de presidente, 1º vice-presidente, 2º vice-presidente, 13 

secretário, secretário-adjunto e 2º secretário adjunto.; b)A composição apresentada 14 

na identificação da chapa apresenta representantes de ambos os estados – Minas 15 

Gerais e Espírito Santo.  c)A chapa apresentada contempla a paridade entre os 16 

segmentos, sendo 02 (dois) do poder público, 02 (dois) usuários e 02 (dois) da 17 

sociedade civil.  d) Os cargos de presidente e secretário são representados por 18 

estados distintos – Minas Gerais e Espírito Santo, respectivamente, atendendo à 19 

exigência da normativa.  e) A inscrição da chapa foi protocolada junto à secretária 20 

executiva do CBH-Doce no dia 11 de outubro de 2019, ou seja, dentro do prazo 21 

estabelecido. Diante das considerações apresentadas a Comissão entendeu por 22 

estar HABILITADA a chapa “DETERMINAÇÃO, COMPROMISSO E TRANSPARÊNCIA”. 23 

Apresentou a chapa “DETERMINAÇÃO, COMPROMISSO E TRANSPARÊNCIA” que é 24 

composta por Flamínio Guerra Guimarães, da Prefeitura Municipal de Nova Era/MG, 25 

segmento Poder Público, cargo Presidente; Carlos Loss Junior, da Prefeitura Municipal 26 

de Colatina/ES, segmento Poder Público, cargo 1º Vice-Presidente; Felipe Benício 27 

Pedro, do Sindicato Metabase de Itabira/MG, segmento Sociedade Civil, cargo 2º 28 

Vice-Presidente; Márcio Caliari, da SUZANO S.A./ES, segmento Usuário, cargo 29 

Secretário; Sr. Edson Valgas de Paiva, da CENIBRA S.A./MG, segmento Usuário, cargo 30 

Secretário-Adjunto, e Humberto Savelli Batista Gomes, ASPEA/MG, segmento 31 

Sociedade Civil, cargo 2º Secretário-Adjunto. Convidou a chapa se apresentasse e 32 

explanasse brevemente seu plano de trabalho. O Sr. Flamínio falou sobre o 33 

cumprimento dos requisitos do edital. Disse que o compromisso deles ficou claro nas 34 

discussões, que o foco é resolver a arrumação da casa, a restruturação do IBIO, a 35 

revisão do Plano, e a participação no sistema CIF da Renova, ou seja, o trabalho será 36 

dar continuidade as ações da Diretoria anterior. Vê uma perspectiva melhor para 37 

2020. Falou sobre a experiência dos demais membros da diretoria. O Sr. Júnior Loss 38 

agradeceu a oportunidade e falou que o dever de casa é contribuir para o Plano, 39 

resolver a questão da agência, tudo em prol do fortalecimento do Comitê. Acredita 40 

ser importante levar para os municípios as discussões acerca do plano. O Sr. Márcio 41 

Caliari disse ser uma experiência nova, e que dia 20/11/2019 será a primeira reunião 42 
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da Diretoria, oportunidade que serão traçados os trabalhos e que se empenhará 43 

para fazer seu melhor. O Sr. Edson Valgas agradeceu pela oportunidade e reforçou a 44 

fala dos demais, que esta Diretoria dará continuidade ao trabalho da Diretoria 45 

anterior, com o compromisso de fortalecer a integração, mantendo a transparência 46 

das ações e compartilhamento das ações para com os membros. O Sr. Felipe Benício 47 

solicitou uma salva de palmas para a Diretoria anterior parabenizando-os pelos 48 

trabalhos realizados. A Sra. Dolores falou que não é fácil ser Diretoria do CBH-Doce, 49 

são muitos desafios, dificuldades, sendo o maior desafio a recuperação da bacia do 50 

Doce. O Sr. Humberto Gonçalves solicitou aos membros que votassem a respeito da 51 

eleição da chapa, que foi eleita por unanimidade. Em seguida o Sr. Flamínio 52 

agradeceu a presença mais constante dos órgãos gestores e desejou que continue 53 

desta forma. O Sr. Humberto destacou o amadurecimento vivido pelo Comitê, 54 

agradeceu todos membros do CBH por se dedicarem na discussão dos assuntos da 55 

bacia, e reforçou que a ANA valoriza muito o processo de participação e 56 

descentralização dos comitês de bacia. Parabenizou a nova diretoria e afirmou que 57 

podem contar com a ANA para apoia-los. O Sr. Thiago, representante do IGAM, falou 58 

da atuação do CBH, parabenizou a nova diretoria, e mencionou os desafios, como a 59 

reestruturação do IBIO, e a necessidade de “pé no chão” do Comitê na discussão do 60 

PAP, na revisão do PIRH e ainda a revisão da cobrança, e ao final desejou sucesso a 61 

todos. A Sra. Silvia, representante da AGERH/ES, agradeceu a diretoria anterior e 62 

desejou muito sucesso para a nova diretoria, se colocando à disposição para apoiá-63 

los. Não havendo assuntos a serem tratados o Sr. Humberto encerrou a reunião às 64 

12h20.  65 

 66 

LUCIANE TEIXEIRA MARTINS 67 
Presidente do CBH-Doce 68 


