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Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental - SEDAM 

  

ATA DE REUNIÃO

ATA SUMÁRIA DA 37ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS
HÍDRICOS DE RONDÔNIA

 

DATA, HORA E LOCAL: A reunião iniciou às 08:30 h do dia 30 de agosto 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; Cleber Max - Titular
CBHs; Márcio Bassani - Titular SINPRO; Lucimarco Rodrigues - Titular CBHs; José Maria Prestes - Titular
SESAU; Valmor Alves - Titular Emp. Priv. Gerad. de energia hidrelétrica; Francisco Leônidas das Chagas -
Suplente EMBRAPA; Fabiana Bezerra Neves Dos Santos – Titular EMATER; Iracylene Pinheiro da Silveira
- Suplente Emp. Priv. Gerad. de energia hidrelétrica; Osmair Oliveira dos Santos - Titular CBHs; Marcelo
Lucian Ferronato – Titular CRBio; Katarina Rempel - Suplente CPRM; Wilson Cardoso - Titular
CORECON; Danstin Nascimento Lima – Suplente CBHs. 

AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: Denis Cesar Cararo - Titular EMBRAPA/RO; Mônica Chagas Cerqueira -
Titular CAERD.

CONVIDADOS: Thalitta Silva Cota; Marlene Correia Tomazoni e Maria Berenice Azevedo – CBH-
RSMVDG-RO; Fábio Porto e Aline dos Santos Betiolo – CBH-RBC-RO. 

MESA: Osmair Oliveira dos Santos - Vice-Presidente CRH/RO e Janeide Paiva dos Santos - SEDAM –
Secretária executiva do CRH-RO.

 

ORDEM DO DIA: A. Abertura da Reunião; B. Avaliação do formulário de autodeclaração do
PROGESTÃO - 2020; C. Informes sobre as reuniões do Conselho Nacional de Recursos Hídricos; D.
Atuação de biólogos na área de recursos hídricos; E. Apresentação de relatório técnico referente a pesquisa
desenvolvida no Mestrado ProfAgua UNIR; F. Assuntos gerais.

DELIBERAÇÕES: Tendo em vista a constatação de quorum (09 representantes), os conselheiros presentes
deliberaram:

A. Abertura da Reunião; A secretária execu�va Janeide Paiva deu boas vindas aos presentes. Em
seguida a conselheira Ca�a Zuffo, com base no Regimento Interno do CRH/RO, realiza a leitura do
documento em anexo 0020722455, contendo a fundamentação para incluir na pauta da reunião o tema
tratado no Parecer Técnico 001/2021, elaborado pelos Conselheiros Ca�a Eliza Zuffo e Osmair Oliveira
dos Santos, produzido em relação ao pedido de vista sobre o primeiro repasse do Governo do Estado ao
Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FRH/RO e ao projeto elaborado por equipe técnica da SEDAM
denominado “Projeto de recuperação de nascentes das microbacias hidrográficas do estado de
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Rondônia”, para aplicação do montante de R$ 9.386.808,40 (nove milhões, trezentos e oitenta e seis mil,
oitocentos e oito reais e quarenta centavos), valor equivalente a dezessete por cento do montante que o
Estado recebe como Royal�es da Compensação Financeira do Aproveitamento Hidroenergé�co. A
plenária aprova a inclusão do assunto na pauta. Na sequência, a conselheira Ca�a Zuffo apresenta o
parecer técnico 001/2021 que é composto pelos seguintes tópicos: 1. Introdução; 2. Histórico; 3. Análise
e Fundamentação; 4. Conclusão e Voto e Referências (anexo 0020722583), realizando a leitura integral do
tópico 4. Após a leitura, é aberta a votação para aprovação do parecer, sendo aprovado por oito votos
favoráveis e uma abstenção.

 

B. Avaliação do formulário de autodeclaração do PROGESTÃO - 2020; A secretária execu�va Janeide
Paiva apresenta o formulário de autodeclaração do PROGESTÃO - 2020, o qual, após recente
reformulação, apresenta o valor de contrapar�da do Estado de R$ 171.120,00, u�lizado para aquisição de
um veículo pickup u�litário para as demandas de fiscalização de recursos hídricos. O formulário foi
aprovado pela plenária por oito votos favoráveis e uma abstenção.

 

C. Informes sobre as reuniões do Conselho Nacional de Recursos Hídricos; A conselheira Ca�a Zuffo
primeiramente passa a palavra para a senhora Maria Berenice Azevedo, Presidente do CBH-RSMVDG-RO
Gestão 2021-2024, que faz colocações sobre as necessidades do comitê, tal como aquisição de
equipamentos e da instalação de estações plu/fluviométricas na região. Na sequência a senhora Marlene
Correia Tomazoni, vice-presidente do CBH-RSMVDG-RO, faz o uso da palavra informando dificuldades na
manutenção e troca do veículo que foi disponibilizado ao Comitê e pergunta sobre a Ata da reunião da
CTPIG que tratou do tema. A conselheira Iracylene fala brevemente sobre a composição da nova diretoria
do CBH-RBC-RO, onde a mesma foi eleita como presidente, apresentando a senhora Aline dos Santos
Be�olo, vice-presidente do CBH e o senhor Fábio Porto, integrante do CBH-RBC-RO. Ao retomar a palavra,
a conselheira Ca�a Zuffo faz uma contextualização sobre sua indicação ao Conselho Nacional de Recursos
Hídricos e solicita que seja verificado quais as câmaras técnicas o Estado de Rondônia está par�cipando
atualmente. Discorre sobre o programa do governo federal para Revitalização de Bacias Hidrográficas,
ressaltando que os recursos oriundos do FRH–RO não devem ser des�nados para esse fim, já que existe
essa prerroga�va de adesão do Estado ao programa do governo federal. Relata sobre a par�cipação de
membros, especialmente dos CBHs nas oficinas do novo Plano Nacional de Recursos Hídricos. Sugere que
seja feito um intercâmbio com o Estado de Tocan�ns, em função de sua experiência na gestão de
recursos hídricos, sendo aprovado pela plenária.

 

D. Apresentação de relatório técnico referente a pesquisa desenvolvida no Mestrado ProfAgua UNIR;
Houve inversão de pauta, dando a oportunidade para a gerente do escritório regional da SEDAM/Cacoal,
senhora Thali�a Silva Cota, mestre pelo programa do Mestrado Profissional ProfAgua-UNIR, que iniciou
sua apresentação sobre o relatório técnico denominado “Indicadores socioambientais da piscicultura na
Unidade de Gestão do Rio Branco e Colorado: Aplicados ao desenvolvimento sustentável e gestão dos
recursos hídricos”. A senhora Thali�a Silva Cota esclarece ao final que o obje�vo de sua apresentação é
entregar à sociedade e ao CRH-RO as contribuições de sua pesquisa para a região onde o trabalho foi
desenvolvido.

 

E. Atuação de biólogos na área de recursos hídricos; A pauta foi suspensa pois o conselheiro Marcelo
Ferronato, que trataria do tema na condição de vice-presidente do CRBio-06, precisou se ausentar da
reunião.

 

F. Assuntos gerais.

A presidente da CTPIG, Katarina Rempel, agendou uma reunião da CTPIG para o dia 03/09/2021, às 8:15
h.
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A conselheira Ca�a Zuffo ques�onou se a plenária autoriza que ela faça as trata�vas com os
representantes do Estado do Tocan�ns, sendo aprovado por todos os presentes. Solicitou que haja
manifestação da plenária para evitar que as reuniões sejam canceladas em função de compromissos do
presidente do CRH-RO, foi deliberado que os assuntos que não puderem ser tratados pela secretária
execu�va ou o vice-presidente devem entrar em reuniões extraordinárias presididas pelo Presidente do
CRH/RO.

 

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 11 h e 35 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.

 

 
Osmair Oliveira dos Santos

Vice-presidente do CRH-RO
  

Janeide Paiva
Secretária Executiva

 
Catia Eliza Zuffo

Titular UNIR
 

                Iracylene Pinheiro da Silveira
Suplente Emp. Priv. Gerad. de energia hidrelétrica

 
Fabiana Bezerra Neves dos Santos

Titular EMATER
 

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

 
Katarina Rempel
Suplente CPRM

 
 Cleber Max Gasques

Titular CBHs
 

Márcio Bassani
Titular SINPRO

 
Lucimarco Rodrigues

Titular CBHs
 

José Maria Prestes
Titular SESAU

 
 

Wilson Cardoso
Titular CORECON

 
Danstin Lima

Suplente CBHs
 

   Francisco Leônidas das Chagas
Suplente EMBRAPA

 

 

Documento assinado eletronicamente por Marcelo Lucian Ferronato, Usuário Externo, em
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20/09/2021, às 10:21, 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 FABIANA BEZERRA NEVES DOS SANTOS, Técnico(a), em
20/09/2021, às 23:29, 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
21/09/2021, às 10:30, 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 Jose Maria Campos Prestes, Técnico, em 21/09/2021, às
11:07, 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 CLEBER MAX VIEIRA GASQUES, Usuário Externo, em
21/09/2021, às 18:09, 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
23/09/2021, às 11:27, 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 Janeide Paiva dos Santos, Analista, em 24/09/2021, às
11:14, 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 0020721826 e o código CRC 04770E5E.

 
Referência: Processo nº 0028.213201/2020-19 SEI nº 0020721826
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Para leitura, debate e registro integral na respectiva ATA de Reunião: 
 
“30 de agosto de 2021 – QUESTÃO DE ORDEM apresentada pela Conselheira 

Catia Zuffo (Titular UNIR) no início da 37ª Reunião Ordinária do CRH/RO: 
 
Considerando que o Parecer Técnico 001/2021, elaborado pelos Conselheiros 

Catia Eliza Zuffo e Osmair Oliveira dos Santos produzido em relação ao PEDIDO 
DE VISTA sobre o primeiro repasse do Governo do Estado ao Fundo Estadual 
de Recursos Hídricos - FRH/RO e o projeto elaborado por equipe técnica 

multidisciplinar da SEDAM denominado Projeto de recuperação de nascentes 
das microbacias hidrográficas do estado de Rondônia, para aplicação do 
montante de R$ 9.386.808,40 (Nove milhões, trezentos e oitenta e seis mil, 

oitocentos e oito reais e quarenta centavos), correspondendo a 
aproximadamente dezessete por cento do valor anual que o Estado recebe como 
Royalties da Compensação Financeira do Aproveitamento Hidroenergético, foi 

apresentado de forma verbal na 36ª Reunião Ordinária do CRH/RO, realizada 
em 27/abril/2021, pelo seu Presidente, Sr. Marcilio Leite Lopes.  
 
Mediante o acato do Pedido de vista, o Parecer Técnico fruto do pedido de vista 

foi encaminhado por e-mail dentro do prazo regimental – após o recebimento dos 
documentos objetos da análise (em 18/maio/2021), apreciado em reunião da 
CTPIG de 20/maio/2021, constou na pauta da 25ª Reunião Extraordinária 

(convocada para a data de 16/junho/2021) porém esta foi suspensa pelo 
Secretário da SEDAM e próprio presidente deste Conselho – Sr. Marcilio Leite 
Lopes (Ofício 3209/2021/SEDAM-CRHID de 15/junho/2021), entende-se que na 

reunião de hoje, considerando o Regimento Interno do CRH/RO, 
especialmente no Art. 16: É facultado a qualquer Conselheiro, com direito a 
voto, requerer vista, devidamente justificada (...). § 1º A matéria objeto de 

pedido de vista deverá constar da pauta da reunião subsequente, ordinária 
ou extraordinária, quando deverá ser relatado o parecer do respectivo 
Conselheiro. (...) § 8º A matéria objeto de pedido de vista constará da pauta 

da reunião subsequente, independentemente da apresentação do respectivo 
parecer no prazo estipulado. Assim, faz-se necessário a inclusão deste assunto 
no início da pauta desta reunião, para deliberação e posterior abordagem dos 

demais itens que constam da convocação previamente realizada para a 37ª 
Reunião Ordinária do CRH/RO desta data”. 

 
 






















