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ATA DE REUNIÕES  1 

REUNIÃO DE POSSE DOS MEMBROS DO CBH-DOCE (2022-2026) 2 

REUNIÃO PARA ELEIÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO CBH-DOCE (2022-2024) 3 

Às 14h30 do dia 26 de abril de 2022 foi realizada, de forma presencial, auditório da FIEMG 4 

(Regional Rio Doce) – Rua Leda Maria Mota Godinho, n° 120, bairro JK II – Governador 5 

Valadares/MG, a solenidade de posse dos novos conselheiros do CBH-Doce, titulares e 6 

suplentes, eleitos para o mandato 2022-2026. Dando início aos trabalhos, os representantes 7 

presentes da atual diretoria, Sr. Flamínio Guerra, presidente; Sr. José Carlos Loss Júnior, vice-8 

presidente; e Sr. Gilson Gomes, 2º vice-presidente, compuseram a mesa de trabalho, junto ao 9 

diretor-presidente da AGEVAP, André Marques. Na oportunidade, antes do início da cerimônia 10 

de posse, o Sr. Flamínio Guerra fez um breve agradecimento a todos pela confiança depositada 11 

ao longo do primeiro mandato como presidente, exercido entre outubro de 2019 e abril de 2022.  12 

Em sua fala, destacou as inúmeras dificuldades enfrentadas, considerando que o período foi 13 

marcado pelo complexo e inédito processo de substituição da entidade delegatária, com a 14 

rescisão junto ao IBIO e o início das atividades da AGEDOCE. Destacou, ainda, os avanços já 15 

alcançados no primeiro ano de atividades da nova agência, com o início efetivo de 16 

implementação de ações e avaliação máxima junto à Agência Nacional de Águas e 17 

Saneamento Básico (ANA). Na sequência, foi passada a palavra ao Sr. André Marques, que, 18 

primeiramente, apresentou a equipe da agência presente na solenidade. Em seguida, falou 19 

brevemente sobre o processo de estruturação da nova agência e discorreu sobre os principais 20 

programas que estão sendo trabalhados, com ênfase em ações ligadas ao saneamento básico, 21 

comunicação social, SIGA-Doce, segurança hídrica e, especialmente, a retomada as ações no 22 

âmbito da iniciativa Rio Vivo. Após as explanações, foi realizada a posse dos novos 23 

conselheiros, titulares e suplentes, os quais foram chamados, nominalmente, para assinar o 24 

Termo de Posse. Finalizada a posse, foi iniciada reunião extraordinária visando à eleição da 25 

nova diretoria-executiva do CBH-Doce para o biênio 2022-2024. Durante o processo eleitoral, 26 

durante o prazo estabelecido, houve a inscrição de apenas uma chama, denominada 27 

Comprometimento, Experiência e Resultado, composta por Flamínio Guerra, prefeitura de Nova 28 

Era, presidente; Nádia de Oliveira Rocha, Associação dos Agricultores Familiares Boa Fé, 1ª 29 

vice-presidente; Maria Eduarda Fonseca, Saae Itabira, 2ª vice-presidente; José Carlos Loss 30 

Junior, prefeitura de Colatina, secretário-executivo; Senisi Rocha de Almeida, Instituto 31 

Soledade, 1º secretário-adjunto e Mariele Fioreze, Suzano, 2ª secretária-adjunta. Em nome da 32 

chapa, o Sr, Jose Carlos Loss, fez uma breve apresentação do Plano de Trabalho, destacando 33 

os seguintes pontos justificativa de proposição da candidatura, objetivos a serem alcançados 34 
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no decorrer do mandato e projetos a serem desenvolvidos durante o mandato. Após as 35 

explanações, a candidatura da chapa foi submetida ao plenário para apreciação, sendo eleita 36 

por aclamação. Considerando a eleição, na sequência, os novos diretores eleitos procederam 37 

à assinatura do termo de posse. Ato contínuo, de forma breve, todos falaram brevemente e 38 

agradeceram a confiança e oportunidade, destacando o compromisso de dar continuidade ao 39 

que já foi iniciado pela gestão anterior e encarar, com garra, os novos desafios. Finalizada a 40 

reunião para eleição da nova diretoria, iniciado o procedimento recomposição das Câmaras 41 

Técnicas e Grupos de Trabalho do CBH-Doce, sendo:  Câmara Técnica Institucional e Legal 42 

(CTIL); Câmara Técnica de Gestão de Eventos Críticos (CTGEC); Câmara Técnica de 43 

Capacitação, Informação e Mobilização Social (CTCI); Grupo de Trabalho de Revisão do Plano 44 

Integrado de Recursos Hídricos (GT-Plano) e Grupo de Acompanhamento do Contrato de 45 

Gestão (GACG). Preliminarmente, de modo a subsidiar os presentes, foi feita uma breve 46 

apresentação das deliberações que instituíram as CTs e GTs, com ênfase para as atribuições 47 

e competências de cada uma das instâncias. Ato contínuo, foi aberta a palavra para que os 48 

presentes pudessem manifestar interesse na composição. Todas as inscrições foram 49 

devidamente registradas e serão organizadas em planilha. Considerando que houve algumas 50 

vacâncias, será feita consulta junto aos conselheiros que não compareceram à solenidade, a 51 

fim de que tenham a oportunidade de manifestar interesse, bem como garantir o preenchimento 52 

de todas as vagas existentes, de modo a garantir a representatividade dessas instâncias, 53 

essenciais para subsidiar o trabalho do plenário. Ao final das atividades, o Sr. Flamínio Guerra, 54 

reeleito presidente do CBH-Doce, agradecei a todos pela presença e engajamento junto ao 55 

comitê. Sem mais assuntos a serem tratados, as reuniões foram encerradas às 16h30.  56 

 57 

FLAMÍNIO GUERRA GUIMARÃES 58 

Presidente do CBH-Doce 59 


