
 

 

Ata aprovada durante a 55ª Reunião Extraordinária do CBH-Doce, no dia 14/12/2022 

ATA DA 54ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CBH-DOCE 1 

No dia 30 de setembro de 2022, às 14h15, teve início de forma telepresencial, a 2 

54ª Reunião Extraordinária do CBH-Doce. Dando início às atividades, o presidente 3 

do Comitê, Flamínio Guerra, cumprimentou a todos os presentes, destacando o 4 

item de pauta relativo à revisão do Plano Integrado de Recursos Hídricos, dada a 5 

sua importância para a futuro da gestão de recursos hídricos na bacia. Na 6 

sequência foi passada à verificação de quórum, o qual foi confirmado com a 7 

presença de 26 (vinte e seis) conselheiros com direito a voto presentes no momento 8 

da chamada. Prosseguindo à pauta, foi passada à aprovação da ata da 53ª Reunião 9 

Extraordinária, realizada no dia 23 de junho de 2022. Considerando que o 10 

documento foi encaminhado previamente a todos os conselheiros, a leitura da ata 11 

foi dispensada, e após votação nominal, foi aprovada com o registro de 20 (vinte) 12 

votos favoráveis e 01 (uma) abstenção. Em seguida foi passado aos informes da 13 

agência. Na oportunidade, o Assessor da AGEDOCE, Fabiano Alves, realizou uma 14 

breve apresentação sobre o andamento das atividades da AGEDOCE no período 15 

de junho a setembro, no âmbito dos programas em desenvolvimento na bacia, 16 

especialmente com relação ao andamento da Iniciativa Rio Vivo, bem como no 17 

âmbito dos contratos firmados com a agência. Em sua fala, também realizou um 18 

nivelamento sobre as contratações que ainda estão em andamento, sobre as 19 

atualizações desenvolvidas no SIGA WEB e, finalizou, relatando as futuras 20 

parcerias que serão firmadas junto à WWF, IEF e Instituo Espinhaço, para dar apoio 21 

à execução dos programas. Finalizada a apresentação e sanadas todas as dúvidas, 22 

foi passada à discussão e deliberação da minuta do Termo de Referência para 23 

contratação de empresa especializada para a implantação do P31 – Programa de 24 

Convivência com as Cheias. Fazendo uma breve contextualização sobre a matéria, 25 

a auxiliar administrativo da AGEDOCE, Okissana Silva, relembrou que o CBH-Doce 26 

aprovou, por meio de DN, a criação de um Grupo de Trabalho que teve como 27 

atribuição o acompanhamento do P31 e do sistema de alerta. Esse grupo se reuniu 28 

em 02 (duas) ocasiões e contribuiu com a elaboração da minuta do Termo de 29 

Referência que tem como objeto a contratação de empresa de consultoria 30 

especializada para realizar estudos de simulação matemática da transformação de 31 
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chuva em vazão e propagação de inundações em rios, elaboração de mapas de 32 

inundação em aglomerados urbanos e desenvolver um sistema de previsão de 33 

vazões de curto prazo, em rios da bacia hidrográfica do rio Doce, em consonância 34 

com o Programa 31. Após análise do grupo, a matéria também foi discutida no 35 

âmbito da CTIL e da CTGEC do CBH-Doce, em reunião conjunta, ocasião em que 36 

ambas as Câmaras Técnicas emitiram pareceres com recomendações à plenária. 37 

Complementando, o presidente Flamínio Guerra, informou que já foi solicitada à 38 

Agência Nacional de Águas (ANA), a instalação da sala de crise para que a 39 

comunicação junto às defesas civis e operadores de sistema de alerta seja iniciada 40 

previamente aos eventos climáticos. Na sequência, o engenheiro da escola de 41 

projetos, Alex Cardoso, trouxe uma síntese das principais informações contidas no 42 

Termo de Referência, contextualizando sobre o histórico dos eventos críticos que 43 

embasaram a necessidade da contratação. Sua fala também comtemplou um 44 

resumo sobre o Programa de Convivência com as Cheias (P31), as ações 45 

desenvolvidas no âmbito do programa e as entregas que estão previstas por meio 46 

da empresa contratada: a modelagem de eventos críticos e o sistema de previsão 47 

de vasões e níveis. Na sequência, a auxiliar Okissana Silva apresentou o Relatório 48 

de Acompanhamento do GT-Cheias e o parecer das Câmaras Técnicas com as 49 

seguintes recomendações, em resumo: a aprovação da minuta do Termo de 50 

Referência, a discussão sobre a possibilidade de ampliar o alcance à outras áreas 51 

da bacia, após o encerramento dessa etapa, e a dilatação do prazo de vigência do 52 

grupo para 180 (cento e oitenta) dias. Finalizada a discussão sobre este item, a 53 

matéria foi colocada em votação, sendo aprovada com o registro de 27 (vinte e 54 

sete) votos favoráveis entre os conselheiros presentes. Passado então aos 55 

informes, o presidente Flamínio Guerra divulgou a realização do Encontro de 56 

Integração da Bacia do Rio Doce a ser realizado nos dias 16,17 e 18 de novembro, 57 

em Governador Valadares. Em sua fala, destacou os principais assuntos a serem 58 

discutidos e a relevância do evento para a integração dos Comitês que também 59 

terá em sua programação, a inauguração da sede dos CBHs. Em complementação, 60 

o 1º secretário adjunto do Comitê, Senisi Rocha, trouxe um breve esclarecimento 61 

sobre a organização do evento que está sendo realizada com o apoio de um grupo 62 

formado especialmente para este fim, apresentando uma prévia da programação. 63 
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Continuando, a 2ª secretária adjunta, Mariele Fioreze, destacou a importância da 64 

integração entre os Comitês e as principais atividades previstas para o evento. 65 

Reforçou ainda, que o Comitê poderá indicar até 10 (dez) conselheiros para 66 

estarem participando com custeio do CBH e que a programação do Encontro será 67 

encaminhada em breve, a todos os conselheiros. Prosseguindo à pauta, o 1º 68 

secretário adjunto, Senisi Rocha, fez um chamamento à plenária para que 69 

participem e contribuam com a próxima etapa participativa do PIRH. Em sua fala, 70 

reconheceu o trabalho realizado pela equipe dos órgãos gestores e da Engecorps 71 

que tem entregado produtos de muita qualidade, e reforçou a importância da 72 

divulgação e participação dos conselheiros nos encontros, que será em grande 73 

parte, realizado de forma híbrida. Finalizando, apresentou o cronograma previsto 74 

para todas as atividades. Finalizando os informes, os representantes do CBH-Doce, 75 

Senisi Rocha, Flamínio Guerra e José Carlos Loss, realizaram uma breve 76 

contextualização sobre as experiências que tiveram no Encontro Nacional dos 77 

Comitês de Bacias Hidrográficas (ENCOB), realizado no período de 22 a 26 de 78 

agosto, destacando os principais assuntos discutidos e a importância do momento 79 

para a discussão de assuntos relevantes e de comum interesse a todos os Comitês. 80 

Na oportunidade, o conselheiro Luiz Ronilson fez um convite à plenária para 81 

participação, no dia 10 de outubro, em Governador Valadares, de um café rural e 82 

um dia de campo que terá como tema de discussão o uso de subsolagem e práticas 83 

conservacionistas para retenção de água. O programa tem o apoio de várias 84 

instituições e tem como objetivo o desenvolvimento de ações junto aos produtores 85 

rurais para adoção de técnicas conservacionistas, necessárias para conservação 86 

do solo e dos recursos naturais. Sem mais itens de pauta, a reunião foi encerrada 87 

por volta das 17h00. A reunião foi gravada no Youtube e poderá ser assistida, na 88 

íntegra, pelo link: https://www.youtube.com/watch?v=84WupiD2xq4&t=21s. 89 
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Presidente do CBH-Doce 92 
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