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Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental - SEDAM 

  

ATA DE REUNIÃO

ATA SUMÁRIA DA 21ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CRH-RO

 

DATA, HORA E LOCAL: A reunião iniciou às 09:00 h do dia 28 (vinte e oito) de julho de 2020, sendo
transmitida virtualmente da Coordenadoria de Recursos Hídricos da SEDAM para os conselheiros do CRH-
RO, através do link previamente informado: meet.google.com/wry-ysyi-rjp 
 
 

VERIFICAÇÃO DE QUORUM: Presentes: - Catia Eliza Zuffo - Titular UNIR; Fabiana Bezerra Neves
dos Santos – Suplente EMATER; Mônica Chagas Cerqueira – Suplente CAERD; Julieta Cabral Cristaldo –
Titular CBHS; Denis Cesar Cararo – Titular EMBRAPA; Silvia de Azevedo Lima - Titular CBHs; Iracylene
Pinheiro da Silveira - Suplente Emp. Priv. Gerad. de Energia Hidrelétrica; José Ubiraci de Freitas – Suplente
MAPA-RO; Osmair Oliveira dos Santos - Suplente CBHs; Lucimarco Rodrigues - Titular CBHs; Robercy
M. da Matta Neto – Titular CRA-RO; José Maria Campos Prestes – Titular SESAU; Amilcar Adamy –
Titular CPRM;

EQUIPE TÉCNICA: COREH/SEDAM – Daniely da Cunha Oliveira Sant’Anna; Janeide Paiva dos Santos.

CONVIDADOS: Cleiton Silva Amorim – CPO/SEDAM e Eliane Monteiro – CPO/SEDAM.

ORDEM DO DIA:

(A) Abertura da Reunião; A vice-presidente Catia Eliza Zuffo começa a reunião dando boas vindas a todos
e inicia a reunião, tendo em vista a constatação de quorum, com 13 participantes.

(B) Análise e aprovação da planilha de aplicação dos recursos do PROGESTÃO – 2019; A vice-
presidente do CRH-RO, Catia Eliza Zuffo, solicita que algum integrante do grupo de trabalho, composto
pelos conselheiros Fabiana Bezerra, Denis Cararo, Lucimarco Rodrigues, Iracylene Pinheiro, Cleber Max,
Silvia de Azevedo e Robercy da Matta, se habilite para apresentar aos demais conselheiros o parecer sobre a
aplicação dos recursos do PROGESTÃO 2019. A conselheira Iracylene Pinheiro inicia a apresentação do
parecer aos presentes explicando detalhadamente sobre os itens que o compõem, como planilha descritiva de
despesa com diárias, planilha referente às despesas com agências de viagens e eventos de capacitação,
despesa com veículos – seguro e compra de veículos, planilha - empresas privadas, considerações. A
conselheira Iracylene Pinheiro chama a atenção para o montante gasto com o laboratório de análises
ambientais (item 1.2 Diárias referentes às atividades do Laboratório de Águas – R$ 28.750,00) pois o gasto
excedeu o que estava previsto no planejamento, tendo em vista que para o ano de 2019 foi previsto a
concessão de diárias estaduais no valor de R$ 15.000,00 e diárias militar no valor de R$ 10.000,00 para
manutenção do funcionamento do laboratório de águas. A conselheira Catia Zuffo intervém e enfatiza que é
necessário refletir sobre estes gastos. A conselheira Iracylene Pinheiro retoma a apresentação e questiona se
os valores gastos com as empresas Almeida & Costa LTDA. e MA Viagens e Turismo LTDA. foram
aplicados em ações de capacitação. O coordenador de planejamento e orçamento – CPO da SEDAM, Cleiton
Amorim, explica que os gastos com a empresa Almeida & Costa LTDA são relativos ao pagamento das salas
do Hotel Rondon utilizadas para a realização dos eventos da SEDAM e do CRH-RO. A conselheira Fabiana
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Bezerra menciona que no processo administrativo da MA Viagens e Turismo LTDA. foram constatados
pagamentos de viagens de pessoas que não estavam relacionadas ao PROGESTÃO, mas cita que não
conseguiu ter acesso ao empenho de cada um. O coordenador da CPO, Cleiton Amorim, explica que para
cada processo atrelado à contratação de uma empresa existe no mínimo três fontes de pagamento, logo nem
todos os pagamentos feitos para a empresa MA Viagens e Turismo LTDA. foram efetivados com recursos do
PROGESTÃO. A conselheira Fabiana Bezerra indaga sobre o motivo de haver funcionários que receberam
diárias mas não estão ligados diretamente à gestão de recursos hídricos. A conselheira Iracylene Pinheiro
questiona sobre o lançamento de ISSQN da empresa Almeida e Costa LTDA., ao que o coordenador Cleiton
Amorim responde que este é um imposto de prestação de serviço exigido pelo governo e que os valores estão
relacionados ao pagamento do espaço do Hotel Rondon utilizado para as reuniões da SEDAM e do CRH-
RO. A conselheira Iracylene Pinheiro prossegue o detalhamento da aplicação dos recursos contidos no item 4
do parecer, sobre empresas privadas, destacando novamente que a maioria dos recursos foi utilizado pelo
Laboratório de Águas. Na sequência, o conselheiro Denis Cararo dá prosseguimento à apresentação do
parecer e pergunta se os equipamentos de informática, que totalizaram o montante de R$ 20.000,00, foram
utilizados efetivamente para atender às demandas de recursos hídricos. O conselheiro Denis Cararo discorre
sobre o item 5 "considerações", o qual afirma que em geral os valores totais das metas foram utilizados
parcialmente em relação ao que estava previsto e aprovado pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos de
Rondônia e em algumas metas não se utilizou o recurso do PROGESTÃO como havia sido definido
anteriormente. Salienta que deve haver maior detalhamento dos gastos aos conselheiros para que o
acompanhamento seja facilitado, pois boa parte dos conselheiros não tem clareza quanto aos gastos, o que
dificulta a deliberação na plenária. A conselheira Iracylene Pinheiro sugere que o planejamento para a
aplicação dos recursos de 2021 comece a ser trabalhado desde já, para que se alcance eficiência na
execução/aplicação dos gastos no próximo ano. O conselheiro Lucimarco Rodrigues reitera que houve
disparidade na destinação de recursos para pagamento de diárias, onde determinado setor foi contemplado
com um montante maior enquanto outros setores não foram contemplados da mesma forma, devendo a
aplicação das diárias ser feita de forma equiparada. Como resultado das discussões e objetivando sanar os
entraves constatados, a plenária faz duas proposições: Que haja maior aproximação dos Escritórios
Regionais - ERGA/SEDAM com os Comitês de Bacias Hidrográficas instituídos, bem como a
institucionalização do grupo de trabalho de acompanhamento do PROGESTÃO, após a posse do novo
mandato 2020-2022. Em seguida, a plenária solicita o posicionamento da COREH/SEDAM sobre os
aspectos elencados no parecer do grupo de trabalho. A coordenadora da COREH, Sra. Daniely Cunha, afirma
que o parecer está bem fundamentado, parabeniza o grupo pelo trabalho e se compromete a acatar as
sugestões contidas no parecer. A conselheira Catia Zuffo pede que seja registrado em ata que a coordenadora
de recursos hídricos se compromete em acatar as sugestões do parecer e melhorar a gestão. O conselheiro
Amilcar Adamy faz algumas considerações sobre o parecer, indagando se existe uma estruturação (um
planejamento) de necessidades a serem supridas para determinado órgão da SEDAM, como por exemplo
quantos veículos serão necessários no total para a Fiscalização exercer suas atividades e quantos veículos
deverão ser adquiridos no ano em curso, evitando que todos os anos existam as mesmas metas; a baixa
aplicação dos recursos previstos para suporte à decisão de outorga, previstos em R$ 30.000,00 e gastos
efetivamente apenas R$ 13.625,00, considerando se constituir em uma das maiores demandas; da mesma
forma, foram dispendidos somente R$ 825,00 em ações relacionados aos CBHs; questiona ainda do
tratamento dado a alguns processos da PROGESTÃO indicados pela Comissão como de “Acesso Restrito”,
pois todos deveriam ser públicos. Solicita informações se as diárias relativas às ações da COREH são pagas
somente pelo PROGESTÃO ou se o Estado oferece contrapartida. Este mesmo conselheiro recomenda que a
coordenação do PROGESTÃO apresente o planejamento previsto para 2020 e os recursos já dispendidos até
junho/2020, favorecendo a avaliação prévia dos recursos por parte do CRH-RO. Aos questionamentos, o
coordenador Cleiton responde que existe um planejamento que, por vezes, se repete no ano subsequente
devido à não conclusão das ações no ano anterior. Cita como exemplo, a aquisição de veículos que, devido à
demora do processo licitatório pode não ocorrer no ano planejado, entrando no planejamento do ano
seguinte. Diz ainda que tem a preocupação de debater com os técnicos da COREH para manter um
planejamento adequado. Afirma que a maior parte das ações do PROGESTÃO tem uma grande demanda por
diárias devido à necessidade de trabalhos externos para a efetivação das ações. Relata que o Estado também
paga diárias para executar os trabalhos, principalmente no início do ano, onde há um intervalo mínimo de
quatro meses para a liberação do orçamento. Quanto ao apoio aos comitês, explica que muitas ações
dependem de licitação e que a SEDAM aos poucos está conseguindo avançar, como na entrega dos veículos
e dos barcos. Houve ações prejudicadas em função do teto de gastos públicos, mas o que está ao alcance tem
sido feito. Esclarece que a restrição de acesso aos processos no SEI depende da configuração que o servidor
que está iniciando o processo estabelece, mas que a regra é que todos os processos sejam públicos, que teria
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que verificar se há alguma especificidade relativa à restrição do processo mencionado no parecer. A
conselheira Catia Zuffo retoma a palavra e ressalta que o recurso federal precisa ser muito bem aplicado e
menciona que, já que o parecer aprova a aplicação dos recursos com ressalvas, deveria ser cortado o valor de
diárias gastos com o laboratório de águas para que o quadro de aplicação dos recursos fosse aprovado. O
coordenador da CPO Cleiton Amorim responde que a recomendação é plausível para o próximo ano mas que
não é possível retirar os gastos da planilha, uma vez que já foram efetivados. A conselheira Iracylene
Pinheiro argumenta que é necessário haver outras fontes para as ações do QUALIÁGUA, já que os gastos de
2019 foram realizados na maioria com o laboratório águas. A conselheira Catia Zuffo diz que não concorda
que o plano de aplicação seja aprovado da forma como está, pois isso implicaria em desvalorização do
trabalho do grupo e a plenária estaria sendo usada somente para validar as ações do órgão gestor. O
conselheiro Denis Cararo reforça a importância do acompanhamento constante na aplicação dos recursos do
PROGESTÃO antes do fechamento contábil, o que facilita o diagnóstico e o acompanhamento de todo o
processo. A conselheira Catia Zuffo argumenta que diante da impossibilidade de alterar o que foi gasto no
ano passado, ao menos haja previsão de uma redução para as ações que gastaram mais do que o previsto,
para que não se repita a situação constatada nesse ano de 2020. A conselheira Catia Zuffo se posiciona pela
aprovação da aplicação dos recursos - 2019 mas com ressalvas, que devem ser consideradas para o próximo
ano. O conselheiro Denis evidencia o excesso de diárias e falta de aplicação de recursos em outras metas que
não avançaram. A conselheira Catia Zuffo sugere que seja feita uma visita, ainda que seja virtual, do grupo
de acompanhamento do PROGESTÃO ao laboratório de águas para acompanhar seu funcionamento e as
ações desenvolvidas, já que a maior parte do recurso do PROGESTÃO está sendo aplicado no mesmo.
Ressalta também que os recursos que vem sendo aplicados na capacitação dos técnicos do laboratório tem
que ser oriundos do QUALIÁGUA, não do PROGESTÃO. A conselheira Catia Zuffo pede para registrar que
a SEDAM deve obedecer ao limite gastos de diárias estabelecido pela ANA, conforme já tratado em reuniões
anteriores do CRH-RO. Ao final das discussões, a plenária decidiu colocar em votação a aprovação do
quadro de aplicação dos recursos 2019, sendo definido, por maioria dos votos, a aprovação da planilha de
aplicação dos recursos do PROGESTÃO – 2019, que totalizaram o valor de despesas de R$ 596.021,54, com
rendimentos de R$ 146.632,03 e saldo em 2019 de R$ 3.096.972,59. A aprovação foi feita com as ressalvas
realizadas no decorrer da reunião mencionadas acima e com o compromisso de apresentação do
planejamento para 2020 e a apresentação das despesas realizadas até o primeiro semestre de 2020 ainda no
mês de agosto do corrente ano.

 

ENCERRAMENTO:

Concluídos os informes e não havendo outros assuntos a tratar, a vice-presidente do CRH-RO agradeceu a
presença de todos e encerrou a reunião às 11:55 h.

 

Porto Velho/RO, 28 de julho de 2020.

Catia Eliza Zuffo
Vice-presidente do CRH-RO

Titular UNIR

Janeide Paiva dos Santos
Secretária executiva

 
Osmair Oliveira dos Santos

Suplente CBHs
 

 
Daniely da Cunha Oliveira Sant’Anna

Coordenadora da COREH
 

 
Iracylene Pinheiro da Silveira

Suplente Emp. Priv. Gerad. de Energia Hidrelétrica

 
Lucimarco Rodrigues

Titular CBHs
 
 

Fabiana Bezerra Neves dos Santos
Suplente EMATER;

 
 

Denis Cesar Cararo
Titular EMBRAPA

 
Silvia de Azevedo Lima

Titular CBHs

 
 

Mônica Chagas Cerqueira
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Suplente CAERD
 

Julieta Cabral Cristaldo
Titular CBHs

 
José Ubiraci de Freitas
Suplente MAPA-RO

 
 

Robercy M. da Matta Neto
Titular CRA-RO

 

José Maria Campos Prestes
Titular SESAU

 
Amilcar Adamy Titular

CPRM
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Documento assinado eletronicamente por Daniely da Cunha Oliveira Sant' Anna, Analista, em
31/07/2020, às 09:58, 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.

Documento assinado eletronicamente por FABIANA BEZERRA NEVES DOS SANTOS, Técnico(a), em
31/07/2020, às 11:30, 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 CATIA ELIZA ZUFFO, Usuário Externo, em 31/07/2020, às
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Documento assinado eletronicamente por Denis Cesar Cararo, Usuário Externo, em 10/09/2020, às
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A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código
verificador 0012741931 e o código CRC B71DA761.

 
Referência: Processo nº 0028.213201/2020-19 SEI nº 0012741931
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