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Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental - SEDAM 

  

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 36ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS
DE RONDÔNIA

 

DATA, HORA E LOCAL: A reunião iniciou às 08:15 h do dia 27 de abril 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: Catia Eliza Zuffo - Titular – UNIR; Fabiana Bezerra Neves
Dos Santos – Titular EMATER; Marcelo Lucian Ferronato – Titular CRBio; Iracylene Pinheiro da Silveira
- Suplente Emp. Priv. Gerad. de energia hidrelétrica; Katarina Rempel - Suplente CPRM; Maria Lucilene
Alves - Titular SINDUR; Osmair Oliveira dos Santos – Titular CBHs; Mônica Chagas Cerqueira - Titular
CAERD; Denis Cesar Cararo - Titular EMBRAPA/RO; Osmair Oliveira dos Santos - Titular CBHs;
Valmor Alves – Titular Emp. Priv. Gerad. de energia hidrelétrica. 
 
AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: Márcio Pereira Bassani - Titular SINPRO; Lucimarco Rodrigues -
Titular CBHs.
 
MESA: Marcilio Leite Lopes - Presidente do CRH-RO; Janeide Paiva dos Santos – Secretária executiva
do CRH-RO; Daniely da Cunha Oliveira Sant’Anna – Coordenadora de Recursos Hídricos; Cleiton
Amorim - Coordenador de planejamento.
 
ORDEM DO DIA: Abertura da Reunião; Avaliação do formulário de autoavaliação e do formulário de
autodeclaração do PROGESTÃO - 2020; Assuntos gerais.
 
DELIBERAÇÕES: Tendo em vista a constatação de quorum (11 representantes), os conselheiros
presentes deliberaram:
 
(A) Abertura da Reunião; A secretária executiva Janeide Paiva deu boas vindas aos presentes,
informando sobre o pedido do Presidente para inclusão na pauta do tema “assuntos correlatos aos royalties
da compensação financeira do aproveitamento hidroenergético”, o qual seria pauta da reunião cancelada
na semana anterior. O presidente solicitou inversão da pauta, sendo acatado pela plenária. 
 
(B) Assuntos correlatos aos Royalties da Compensação Financeira do Aproveitamento
Hidroenergético - O presidente explica sobre as tratativas feitas com a SEPOG para conseguir trazer para
a SEDAM os recursos oriundos dos royalties da compensação financeira do aproveitamento
hidroenergético. Contextualiza, falando sobre a provocação feita pelo Ministério Público de Cerejeiras,
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onde soube após reunião com o promotor que havia a intenção de mover uma ação civil pública contra a
SEDAM devido à degradação das nascentes, que vem ocorrendo desde 2008. Discorreu sobre a questão da
degradação das nascentes do rio Araras, rio Pirarara e do rio Palmeiras, enfatizando que no município de
Espigão do Oeste, no rio Palmeiras, se a situação de degradação persistisse a água acabaria. Menciona
sobre uma reunião que teve com a promotora Lurdes do Ministério Público, onde ficou evidenciado que a
situação no município se deve aos vários barramentos feitos de forma irregular no curso d’água e ao
desmatamento nas áreas de preservação permanente. Explicou que o objetivo principal da SEDAM é
aplicar os recursos financeiros dos royalties na recuperação de nascentes nesses municípios que vêm
sofrendo com a degradação de seus cursos d’água, os quais frequentemente são utilizados para
abastecimento humano. Cita que se não houvesse captação de água subterrânea em Cerejeiras, seria
necessário utilizar carro pipa vindo de outro município para abastecer a cidade. Menciona que existe uma
pressão muito grande do agronegócio sobre os recursos hídricos, já sendo constatado um problema sério
no rio Bambu, por conta de plantação de café clonal, sendo que o principal responsável pelo sucesso do
café é a irrigação. Ressalta que o zoneamento deve ser aprovado no próximo mês e que o mesmo vai
ampliar as áreas que podem sofrer pressão ambiental. Por esses motivos, pretende que os recursos sejam
investidos nas modalidades de recuperação de áreas de preservação permanente, recuperação de solos e
nascentes, aquisição de equipamentos para dar suporte à recuperação de nascentes, suporte para criação e
revitalização de viveiros. Dessa forma, o planejamento para aplicação dos recursos dos royalties
contemplaria em torno de 7 milhões e meio para os projetos de recuperação de nascentes, e do total de 9
milhões, 586 mil reais seriam destinados para o CRH-RO planejar a execução. Relembra que além dos
586 mil, o CRH-RO ainda tem o recurso do Progestão para acompanhar os gastos, havendo ainda duas
parcelas para o Estado receber, além do superavit. Na sequência, a conselheira Catia Zuffo registra que
não houve encaminhamento prévio de documentos sobre os royalties da compensação financeira do
aproveitamento hidroenergético, conforme estabelecido pelo Art. 08 do Regimento Interno deste
Conselho, quando se trata de matéria que necessita de deliberação. Enfatiza também que este Conselho já
deliberou e registrou em atas anteriores a necessidade de um parecer formal elaborado por pares, para
subsidiar a tomada de decisão. Por isso, REQUER VISTA de todos os documentos digitais e/ou impressos
relativos a esta temática e se dispõe a apresentar um parecer conforme os Artigos 16 e 41 do Regimento
Interno deste Conselho, com prazo a contar a partir do recebimento integral dos respectivos documentos.
Após, o conselheiro Osmair Oliveira diz que é louvável a temática das ações apresentadas pelo órgão
gestor mas pondera que as ações com esse novo recurso financeiro precisariam no mínimo de uma ação
planejada, sendo que ainda não tiveram nenhuma reunião onde foi apresentado esse planejamento ao
CRH, senão agora. Frisa que isso é importante até para que o conselho entenda como se dará essas ações.
Questiona se somente esses municípios tem essa necessidade de recuperação de nascentes, se os demais
não precisam, se  houve diálogo com os comitês de bacias hidrográficas para participar dessas ações.
Ressalta que na qualidade de órgão consultivo e deliberativo precisam se respaldar de possíveis ações no
futuro. Diz que o fato de saber que tudo será feito na forma de licitação traz um certo alívio, o que não dá
margem para questionamentos. Mas, na condição de conselheiro, aponta que os projetos deveriam passar
pela CTPIG para melhor análise de custo benefício para todas as questões que advém desta situação. O
presidente responde que desde que entrou na SEDAM tinha essa premissa de trabalhar nessa área. Fala
sobre o contexto das negociações com a SEPOG e como se deu as negociações com as prefeituras, citando
como exemplo o caso de Rolim de Moura, onde havia 10 anos que a situação de degradação de nascentes
se arrastava. Afirma que está correndo contra o tempo e que precisa mandar o orçamento para a
Assembleia Legislativa. Quanto ao projeto, afirma que está à disposição, podendo ser nomeada uma
pessoa para buscar informações junto ao próprio presidente. Destaca que o conselho não é deliberativo
quanto a essa questão mas consultivo, mesmo assim quis ouvi-lo e que no futuro, os escritórios regionais
deverão fazer o monitoramento das ações que serão realizadas e que os funcionários deverão ir a campo
para fiscalizar se as ações estão sendo concretizadas. Pede que os conselheiros compreendam a urgência e
diz que no próximo ano terão um planejamento menos corrido. A conselheira Catia Zuffo enfatiza, com
todo respeito, que em relação ao fundo estadual de recursos hídricos o CRH-RO é consultivo e
deliberativo. Menciona que teve conhecimento através da Unir de um convite para composição do
Conselho Estadual do Agro. Questionou se alguém do CRH-RO foi convidado a participar, pois não
adianta ficar planejando se não houver alinhamento desses órgãos e Conselhos. Destaca que seu objetivo
não é atrapalhar mas precisa ter clareza, pois os comitês estão na base do sistema estadual de
gerenciamento dos recursos hídricos e precisam ter conhecimento do que se passa. O Presidente responde
que a necessidade de aprovar o projeto de recuperação de nascentes está relacionado ao programa do
CAR, que tem uma série de exigências, no qual o modelo de recuperação é baseado no código florestal,
respeitando a legislação vigente. Que a Sedam viu como maior prioridade resolver a questão do CAR e
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que o projeto vai ajudar na celeridade das análises e vai levar ao nível do PRA, das propriedades que
possuem áreas degradadas. O conselheiro Marcelo Ferronato, apresentou um histórico de projetos de
recuperação de APP que já foram desenvolvidas nos últimos 10 anos, principalmente por organizações da
sociedade civil, como Ecoporé, Rioterra e outros. Relembra que esses projetos tem como base
diagnósticos que vem sendo cobrados e apoiados pelo Ministério Público. Observou que deve-se
considerar a política estadual de governança climática e pagamento por serviços e o PRA para fortalecer
os projetos de recuperação. Cita ainda a importância da participação e apoio aos comitês de bacia, para
participar desse processo de planejamento e acompanhamento dos programas de recuperação. Cobra a
Sedam para que reative o programa de matas ciliares desativado em gestões anteriores. Sugere que a
destinação dos recursos, além de licitação, também seja realizado via SISPAR, aproveitando a expertise de
OSCIPs que já desenvolvem ações de recuperação de áreas, bem como possibilitar o acompanhamento do
CRH/RO, desde a elaboração do edital como fiscalização do recurso e das ações realizadas. Finaliza
dizendo que em 2021 é um ano estratégico para cumprir todas as etapas do processo de contratação, para
que a contratada já inicie as atividades de recuperação no primeiro trimestre de 2022. A conselheira
Iracilene Pinheiro relata que há um envolvimento dos CBHs e que é necessário que se contemple as bacias
dos rios Branco e Colorado e dos rios São Miguel - Vale do Guaporé, o que já vem sendo discutido no
âmbito da CTPIG e a conselheira Catia Zuffo acrescentou o CBH-Jamari. A conselheira Fabiana Bezerra
pergunta ao Presidente sobre quem está elaborando os PRADAS e como estão pensando a assistência dos
monitoramentos que deverão ser realizados. O conselheiro Valmor Alves faz apontamentos sobre a
aquisição de equipamentos, questionando sobre qual o planejamento para manutenção dos veículos,
escavadeiras, etc. Aconselha que seja dada preferência aos resultados do que aos produtos em si,
permitindo que terceiros cuidem do alcance dos resultados e que o órgão gestor pague por isso, pois dessa
forma sai mais barato do que trazer essa responsabilidade pra si. Que a aquisição de mudas deve ficar em
mãos de terceiros não das prefeituras municipais, garantindo maior fluxo da água nos rios. O conselheiro
Denis Cararo menciona que a gestão dos recursos hídricos é por bacia hidrográfica e não por município,
propõe que os recursos para a manutenção de equipamentos, veículos e infraestrutura para a gestão de
recursos hídricos sejam oriundos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos, evitando o uso de recursos do
Progestão para este uso, a fim de proporcionar maior avanço para o cumprimento das metas do Progestão.
O conselheiro Osmair Oliveira menciona que deveria ser realizado um levantamento pelo órgão gestor do
que já foi feito e o que ainda precisa ser efetivado. Pede que todo o material referente ao planejamento
apresentado pelo Presidente seja encaminhado aos Conselheiros via email para que posteriormente seja
feita a deliberação pela plenária, destacando que o prazo estabelecido pelo regimento para emissão de
parecer é de 15 ou 30 dias a partir do recebimento da documentação. A conselheira Catia Zuffo ressalta
que o pedido de vista de todos os documentos digitais ou impressos relacionados à temática foi feito diante
dos conselheiros e que lamenta se a SEDAM perdeu os prazos desmarcando duas reuniões anteriores. O
presidente autoriza a secretária executiva a encaminhar com brevidade a tabela para os conselheiros e
solicita que haja manifestação até o dia 07/05/2021. A conselheira Catia Zuffo menciona que não abrirá
mão do prazo regimental pois não sabe o teor do material que será encaminhado. O conselheiro Osmair
Oliveira diz que o CRH-RO não pode se comprometer com uma causa sem ter conhecimento de como o
recurso será aplicado, ainda mais por se tratar de dinheiro público. Ao final das discussões, foi definido
que o Presidente encaminhará a documentação para os conselheiros até o dia 30/04/2021 e acertado uma
reunião preliminar (de trabalho) pela CTPIG no dia 30/04/2021 para iniciar  o planejamento dos 586 mil
propostos para o CRH-RO. A conselheira Catia Eliza Zuffo elaborará o parecer sobre o planejamento
apresentado pelo Presidente e os documentos a serem remetidos, dentro do prazo legal de 15 dias, a partir
da entrega, o qual será encaminhado para apreciação da CTPIG e posteriormente à plenária do CRH-RO. 
 
(C) Avaliação do formulário de autoavaliação e do formulário de autodeclaração do PROGESTÃO -
2020; A secretária executiva contextualiza sobre o formulário de autoavaliação e autodeclaração do
Progestão, explicando que ambos foram encaminhados previamente para análise dos integrantes do grupo
de acompanhamento do Progestão. Os conselheiros expõem suas dúvidas sobre o fato dos valores
constantes no formulário de autodeclaração estarem acima do que estava previsto anteriormente como
contrapartida. O coordenador de planejamento Cleiton Amorim explica que os valores são mais elevados
porque a SEDAM fez investimentos que beneficiaram a área dos recursos hídricos e que a contrapartida é
somente com recursos do Estado, não englobando os recursos do Progestão. Os conselheiros registram que
os valores declarados na contrapartida não foram utilizados em sua totalidade somente para ações de
recursos hídricos. Questionam ainda se o valor declarado de R$ 780.214,69 na variável do plano de
recursos hídricos - variável 4, não poderia ser enquadrado na variável 1 - organização institucional do
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sistema de gestão. O coordenador de planejamento Cleiton Amorim sugere uma reanálise do que foi
planejado no Progestão. Foi sugerida a suspensão da reunião para adequações do formulário de
autodeclaração, devendo ser solicitado à ANA dilação de prazos, tendo em vista que o prazo limite para
apresentação dos formulários seria dia 30/04/2021. Foi definido que o grupo de trabalho fará os
questionamentos e alterações que julgarem necessários e encaminhará para a secretaria executiva do CRH,
que repassará aos conselheiros. 
 
(D) Encerramento:
Concluídos os informes e não havendo outros assuntos a tratar, a Secretária Executiva 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 55 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.
 
 

Marcílio Leite Lopes
Presidente do CRH-RO

 
Osmair Oliveira dos Santos

Vice-presidente do CRH-RO
 

Janeide Paiva dos Santos
Secretária Executiva

 
Catia Eliza Zuffo

Titular UNIR
 

Denis Cesar Cararo
Titular EMBRAPA/RO

 
Iracylene Pinheiro da Silveira

Suplente Emp. Priv. Gerad. de energia hidrelétrica
 

Mônica Chagas Cerqueira
Titular CAERD

 
Marcelo Lucian Ferronato

Titular CRBio
 

Valmor Alves
Titular Emp. Priv. Gerad. de energia hidrelétrica

 
Fabiana Bezerra Neves dos Santos

Titular EMATER
 

Katarina Rempel
Suplente CPRM

 
 Maria Lucilene Alves

Titular SINDUR

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
12:27, 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 Osmair Oliveira dos Santos, Usuário Externo, em
12/11/2021, às 14:17, 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 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 14:59, 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 0020244591 e o código CRC C2987E1B.
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