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Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental - SEDAM 

  

ATA DE REUNIÃO

ATA SUMÁRIA DA 35ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRH-RO

 

DATA, HORA E LOCAL: A reunião iniciou às 09:00 h do dia 25 de fevereiro de 2021, por meio de
videoconferência realizada na plataforma Google Meet, cujo link da reunião foi disponibilizado com
antecedência aos conselheiros via email.   

 

VERIFICAÇÃO DE QUORUM: Presentes: Ca�a Eliza Zuffo - Titular – UNIR; Denis Cesar Cararo - Titular
EMBRAPA/RO; Osmair Oliveira dos Santos - Titular CBHs; Lucimarco Rodrigues - Titular CBHs; Maria
Lucilene Alves de Lima - Titular SINDUR; Cleber Max Vieira Gasques - Titular CBHs; Iracylene Pinheiro da
Silveira - Suplente Emp. Priv. Gerad. de energia hidrelétrica; Mônica Chagas Cerqueira - Titular CAERD;
Marcelo Lucian Ferronato – Titular CRBio;  Otacílio Moreira de Carvalho Costa – Suplente UNIR; Katarina
Rempel – Suplente CPRM; Josefa Rodrigues dos Santos – Suplente CRQ; Fabiana Bezerra Neves dos
Santos -  Titular EMATER; Alex Rilie Moreira Rodrigues – Titular CORECON; Dans�n Nascimento Lima –
Suplente CBHs; Valmor Alves – Titular Emp. Priv. Gerad. de energia hidrelétrica.

 

MESA: Marcílio Leite Lopes - Presidente do CRH-RO; Janeide Paiva dos Santos – Secretária execu�va do
CRH-RO; Daniely da Cunha Oliveira Sant’Anna – Coordenadora de Recursos Hídricos.

 

ORDEM DO DIA: (A) Abertura da Reunião; (B) Calendário das reuniões 2021; (C) Fundo Estadual de
Recursos Hídricos; (D) Formulário de autoavaliação do PROGESTÃO.

 

DELIBERAÇÕES: Tendo em vista a constatação de quorum, os conselheiros presentes deliberaram:

 

A) Abertura da Reunião - A secretária execu�va do CRH/RO, Janeide Paiva dos Santos, iniciou a reunião
dando boas vindas a todos os presentes. Após, a coordenadora de recursos hídricos, Daniely da Cunha
Oliveira Sant’Anna, cumprimentou e agradeceu a presença de todos.

 

B) Calendário das reuniões 2021 – Conforme comunicação enviada aos conselheiros no mês de janeiro
de 2021, foi proposto o seguinte calendário para a realização das reuniões ordinárias durante o ano de
2021: 1ª Reunião Ordinária - 25 de fevereiro de 2021; 2ª Reunião Ordinária - 27 de abril de 2021; 3ª
Reunião Ordinária - 01 de julho de 2021; 4ª Reunião Ordinária           30 de setembro de 2021; 5ª Reunião
Ordinária        02 de dezembro de 2021. Foi sugerida a realização de uma reunião extraordinária no dia
24/03/2021 para apreciação do relatório do progestão contendo a aplicação dos recursos durante o ano
de 2020. O calendário de reunião foi aprovado pelos presentes. 
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C) Fundo Estadual de Recursos Hídricos; O presidente do CRH-RO, sr. Marcilio Leite Lopes, fez uma
contextualização sobre as trata�vas junto à SEPOG para que os recursos financeiros oriundos dos
royal�es da compensação financeira do aproveitamento hidroenergé�co fossem des�nados ao Fundo
Estadual de Recursos Hídricos. Explicou que após muita negociação com a secretária da SEPOG,
conseguiu garan�r o repasse de 17% dos recursos para o ano de 2021. Na sequência, o conselheiro
Osmair Oliveira propõe que haja um  percentual grada�vo até chegar ao limite solicitado pelo CRH-RO,
citando como exemplo que no ano de 2021 seja repassado 17%, no ano seguinte 20% e assim
sucessivamente. O conselheiro Marcelo Lucian Ferronato cita que a Seção IV da cobrança do uso de
recursos hídricos, no art. 19 estabelece que a cobrança pelo uso de recursos hídricos obje�va: I -
reconhecer a água como bem econômico e dar ao usuário uma indicação de seu real valor; II - incen�var
a racionalização do uso da água; III - obter recursos financeiros para o financiamento dos programas e
intervenções contemplados nos planos de recursos hídricos, e que o art. 20. estabelece que serão
cobrados os usos de recursos hídricos sujeitos a outorga. O conselheiro Marcelo Lucian menciona que a
Ecoporé teve projeto aprovado pelo FRBL par recuperação do rio Pirarara em Cacoal, sendo que o projeto
deve começar ainda esse ano. Enfa�za que recursos para apoiar esse �po de projeto serão fundamentais
e o fundo de recursos hídricos será estratégico para isso, pois se depender só de captação de recursos
externos por organizações sociais não dará conta da demanda. A conselheira Maria Lucilene diz que
nunca teve conhecimento de que o Ministério Público contribua financeiramente para a execução desses
projetos, mas que já viu o mesmo contribuindo com outros aportes, como a produção de car�lhas,
folders, organização de eventos com moradores da bacia e outros. O conselheiro Marcelo Ferronato
responde que depende da promotoria, pois em Em Rolim de Moura, a Ecoporé iniciou em 2007 a
recuperação do igarapé D'alincout e Manicoré, com parte dos recursos de multa aplicada à CAERD e
agora o aporte pelo Fundo de Recons�tuição de Bens Lesados, captaneado pelo MP, irá apoiar a
recuperação no rio Pirarara. O conselheiro Dans�n Lima menciona que temos que agradecer que o
Ministério Público não está focando na aplicação total do recursos que tem previsão legal e sim em coisas
pontuais. Ressalta que sua grande preocupação é que por ventura seja iden�ficado que a aplicação do
recurso ainda não está contemplando a perspec�va legal e mais pra frente isso se torne um problema
para o órgão gestor e seus agentes. A conselheira Ca�a Zuffo sugere que a Comissão ins�tuída pelo
CRH/RO ainda em 2020 para atuar em relação ao Fundo Estadual de Recursos Hídricos seja referendada
nesta reunião para iniciar e/ou ampliar sua atuação. O conselheiro Otacílio de Carvalho endossa a
necessidade de referendar a comissão para iniciar os trabalhos, receber propostas, organizar as
informações, estabelecer critérios e propor o debate. O grupo foi formado pelos conselheiros Fabiana
Bezerra Neves dos Santos, Iracylene Pinheiro da Silveira, Alex Rilie Moreira Rodrigues, Otacílio Moreira de
Carvalho Costa, Osmair Oliveira dos Santos e Denis Cararo. Ao final das discussões, os conselheiros
aprovaram o percentual de 17% somente para o ano de 2020 e 2021, com ressalvas de que após a
apresentação dos estudos técnicos e jurídicos, esses sejam apresentados ao conselho, com base em
análise do grupo de trabalho do fundo.

 

(D) Formulário de autoavaliação do PROGESTÃO: Foi deliberado que o grupo de trabalho de
acompanhamento do Progestão atuará na revisão do formulário de autoavaliação do Progestão,
composto pelos conselheiros Fabiana Bezerra Neves dos Santos, Iracylene Pinheiro da Silveira, Alex Rilie
Moreira Rodrigues, Otacílio Moreira de Carvalho Costa e Osmair Oliveira dos Santos.

 

ENCERRAMENTO:

Concluídos os informes e não havendo outros assuntos a tratar, a Secretária Execu�va do CRH retomou a
palavra e agradeceu a presença de todos os Conselheiros e demais convidados. Nada mais havendo a
tratar, às 12: h e 49 min os trabalhos foram encerrados para lavratura da presente ata que lida e
aprovada, foi assinada por mim que secretariei a reunião e pelos conselheiros presentes.

 

 

Marcilio Leite Lopes
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Documento assinado eletronicamente por CLEBER MAX VIEIRA GASQUES, Usuário Externo, em
12/11/2021, às 11:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no ar�go 18 caput e
seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Marcelo Lucian Ferronato, Usuário Externo, em
12/11/2021, às 12:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no ar�go 18 caput e
seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Denis Cesar Cararo, Usuário Externo, em 12/11/2021, às
12:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no ar�go 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do
Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.
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Documento assinado eletronicamente por Osmair Oliveira dos Santos, Usuário Externo, em
12/11/2021, às 14:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no ar�go 18 caput e
seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

Documento assinado eletronicamente por MONICA CHAGAS CERQUEIRA, Analista, em 16/11/2021,
às 11:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no ar�go 18 caput e seus §§ 1º e 2º,
do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Iracylene Pinheiro da Silveira, Usuário Externo, em
21/11/2021, às 14:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no ar�go 18 caput e
seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código
verificador 0020244146 e o código CRC 0363CBB4.
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