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Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental - SEDAM 

  

ATA DE REUNIÃO

DATA, HORA E LOCAL: A reunião iniciou às 09:30 h do dia 13 (treze) de julho de 2020, sendo
transmitida virtualmente do Gabinete da SEDAM para os conselheiros do CRH-RO, através do link
previamente informado: 
https://us02web.zoom.us/j/82862806871pwd=VVpHbndrSXVmL1BXYnMzWFZ0amg1dz09

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; Osmair Oliveira dos Santos -
Suplente CBHs; Lucimarco Rodrigues - Titular CBHs; Cleber Max Vieira Gasques – Suplente CBHs;
Robercy M. da Matta Neto – Titular CRA-RO; José Maria Campos Prestes – Titular SESAU.

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

CONVIDADOS: Cleiton Silva Amorim - CPO/SEDAM.

ORDEM DO DIA:

(A) Abertura da Reunião; A secretária executiva, Janeide Paiva, dá boas vindas a todos os presentes, inicia
a reunião tendo em visa a constatação de quorum, com 12 participantes. A vice-presidente do CRH-RO,
Catia Eliza Zuffo, cumprimenta a todos e solicita inversão de pauta, onde a plenária decide primeiramente
tratar do Relatório de Auditoria nº 8/2019, confeccionado pela Agência Nacional de Águas – ANA, sobre a
execução dos programas PROGESTÃO e QUALIÁGUA, tendo em vista sua correlação com os demais itens
da pauta. A vice-presidente Catia Eliza Zuffo solicita encarecidamente que o conselheiro Denis Cesar Cararo
conduza a reunião em seu lugar, tendo em vista as dificuldades para ser ouvida pelos demais na reunião on
line, o que foi acatado pelos participantes.

(B) Relatório de Auditoria nº 08/2019, confeccionado pela Agência Nacional de Águas – ANA, sobre a
execução dos programas PROGESTÃO e QUALIÁGUA; O conselheiro Denis Cararo inicia a
apresentação dos principais aspectos do relatório, dando ênfase ao quadro 6 – Repasses Progestão RO e ao
gráfico 4 - Aplicação dos Recursos do Progestão RO. Destaca que é necessário que haja ações voltadas para
o saneamento das fragilidades detectadas no relatório, principalmente em relação aos entraves burocráticos, à
utilização dos recursos do programa no tempo certo e de acordo com o que foi planejado, ressaltando ainda
que os gestores precisam fazer as coisas funcionarem. A conselheira Fabiana Bezerra Neves questiona sobre
a morosidade administrativa/financeira, se é um problema que tem origem na SEDAM ou fora do órgão. O
conselheiro Denis Cesar Cararo menciona que a SEDAM tem que tentar resolver as coisas que estão ao seu
alcance ou comunicar sobre as dificuldades que não estão sob sua responsabilidade. A conselheira Iracylene
Pinheiro da Silveira diz que seu receio é não conseguir aplicar os recursos adequadamente, deixando passar o
período de aplicação dos recursos do PROGESTÃO. A conselheira Catia Zuffo pede que seja registrado em
uma ata do CRH/RO os avanços e os entraves do PROGESTÃO e que seja levado ao Governo do Estado que
a SEDAM não pode ser prejudicada na execução dos trabalhos, devendo haver uma priorização para o
prosseguimento dos processos relacionados ao PROGESTÃO. Menciona que o relatório da ANA apresenta
os entraves detectados do item 3.3.8 ao 3.3.16 e que a necessidade de superação destes entraves (item 3.3.10)
deveria ser levada ao conhecimento do Governo do Estado. A secretária executiva sugere que seja feita uma
manifestação formal do CRH-RO ao Governo do Estado para tratar dos assuntos apontados no relatório de
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auditoria da ANA, visando sanar as fragilidades detectadas na auditoria. A coordenadora de recursos
hídricos, Daniely da Cunha Oliveira, diz que recentemente foram lotados dois servidores efetivos para a
coordenadoria, o que diminui a rotatividade no setor, um dos problemas detectados. A conselheira Silvia de
Azevedo Lima sugere que na manifestação seja solicitada a permanência desses servidores efetivos e que não
haja mudança de setor dentro da Secretaria, para que não se volte à estaca zero. A vice-presidente Catia
Zuffo sugere que seja feita uma reunião da CTPIG, com convite extensivo aos demais membros do CRH/RO,
para validação da manifestação, que deverá ser inicialmente elaborada pela secretaria executiva do CRH e
encaminhada aos conselheiros até o dia 24 de julho/2020, ficando a reunião da CTPIG agendada para o dia
03/08/2020, pelo google meet, uma vez que o apoio do técnico de TI da SEDAM não conseguiu resolver
todos os entraves pelo programa Zoom.

(C) Análise e aprovação da planilha de aplicação dos recursos do PROGESTÃO – 2019; A secretária
executiva Janeide Paiva apresenta a planilha de aplicação dos recursos do PROGESTÃO – 2019, fazendo
uma exposição dos valores contidos na mesma, que totalizaram o valor de R$ 596.021,54, com rendimentos
de R$ 146.632,03 e saldo em 2019 de R$ 3.096.972,59. A conselheira Fabiana Bezerra questiona se os
valores de diárias incluem as vistorias de outorga, ao que a coordenadora de recursos hídricos Daniely da
Cunha responde que sim. A conselheira Catia Eliza Zuffo chama atenção para a necessidade de recompor a
comissão para acompanhamento do PROGESTÃO, pois a plenária deveria analisar um parecer emitido por
uma comissão que acompanhar mais detalhadamente a aplicação dos recursos do PROGESTÃO, com maior
dedicação de tempo e conhecimento técnico sobre o assunto. Destaca os valores gastos em diárias durante o
ano de 2019 e reforça três aspectos que devem ser considerados pela plenária acerca da aprovação da
aplicação dos recursos: A necessidade e efetivo acompanhamento do PROGESTÃO pela comissão; A
plenária vai deliberar sem um parecer específico garantindo que está tudo nos conformes; A expressiva
quantidade de diárias que foram utilizadas no período, em discordância com o que a ANA definiu
anteriormente. Enfatiza também a necessidade de retomar a comissão de acompanhamento do Plano Estadual
de Capacitações em Recursos Hídricos. O conselheiro Denis Cesar Cararo sugere que haja um maior
detalhamento dos gastos para que seja aprovado o plano de aplicação dos recursos de 2019. A plenária
delibera que seja formado um grupo de trabalho para a emissão do parecer acerca do plano de aplicação dos
recursos gastos em 2019, composto por Fabiana Bezerra, Denis Cararo, Lucimarco Rodrigues, Iracylene
Pinheiro, Cleber Max e Silvia de Azevedo. A conselheira Catia Zuffo sugere que consultem o conselheiro
Osmair Oliveira e o conselheiro Robercy da Matta, tendo em vista a afinidade e experiência destes com
assuntos de ordem administrativa e financeira. O conselheiro Osmair Oliveira avisa aos presentes que não
será possível participar do grupo devido ao tempo escasso e acúmulo de tarefas no seu trabalho. Já o senhor
Robercy da Matta se coloca à disposição para ingressar no grupo e contribuir com o trabalho. A plenária
deliberou que o parecer deverá ser encaminhado pelo grupo aos demais conselheiros até o dia 21/07/2020, ou
uma semana depois que tiverem acesso a todos os documentos. Após a emissão do parecer, será feita a
convocação para realização de reunião extraordinária. Ficou definida que a reunião extraordinária acontecerá
no dia 27/07/2020 para deliberação acerca do parecer sobre a aplicação dos recursos de 2019.

(D) Processo para manutenção do cromatógrafo; A secretária executiva Janeide Paiva apresenta aos
conselheiros o pedido para utilização de recursos do PROGESTÃO para a contratação de empresa
especializada nos serviços de manutenção preventiva e corretiva do equipamento de cromatografia, visando
atender às necessidades básicas da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental – SEDAM, no valor
de R$ 254.516,02 (duzentos e cinquenta e quatro mil quinhentos e dezesseis reais e dois centavos). A
secretária executiva apresenta a justificativa constante no processo para embasar o pedido do recurso para
manutenção do equipamento. Na sequência, os conselheiros Lucimarco Rodrigues e Silvia de Azevedo se
posicionam contra o uso do recurso do PROGESTÃO para esta finalidade, tendo em vista ser um valor muito
elevado e pelo fato do recurso precisar ser direcionado para outras ações prioritárias a exemplo do CRH-RO
e para os CBHs, como já tratado em várias reuniões do CRH. Os conselheiros Catia Zuffo e Denis Cararo
concordam e argumentam que o Estado deve prover recursos para esse tipo de serviço, já que se constitui em
obrigação deste e que no futuro não haverá o PROGESTÃO para custear essas despesas. A conselheira
Mônica Chagas também concorda e diz que a prioridade deve ser os objetivos definidos pelo CRH-RO, ainda
mais em um momento em que o Estado não poderá receber a parcela do PROGESTÃO devido à situação de
irregularidade fiscal. A plenária deliberou por unanimidade pela não aprovação dos recursos para
manutenção do cromatógrafo, devido aos argumentos já mencionados.

(E) Mandato dos membros do CRH/RO; A conselheira Catia Zuffo introduz o assunto e questiona se a
plenária concorda que o mandato se estenda até o mês de setembro em função da pandemia, ou mantendo o
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mandato atual até agosto, se a posse se daria de forma presencial ou on line. Foi deliberado pela plenária que
a posse dos novos conselheiros do mandato 2020–2022 será feita no dia 27/08/2020, de forma virtual.

(F) Comissão de acompanhamento da execução do PROGESTÃO; Foi definido que a comissão deverá
permanecer como já votado em plenária (Fabiana Bezerra, Denis Cararo, Lucimarco Rodrigues, Iracylene
Pinheiro, Cleber Max, Silvia de Azevedo e Robercy da Matta). Foi estabelecido que a composição da
referida comissão deverá ser tratada novamente quando houver a troca dos conselheiros (mandato 2020-
2022).

(G) Assuntos gerais; A conselheira Catia Zuffo pede que seja feito um relatório sobre atualização dos
processos para atendimento de demandas dos CBHs que tramitam na SEDAM, sendo a solicitação acatada.

ENCERRAMENTO:

Concluídos os informes e não havendo outros assuntos a tratar, a vice-presidente do CRH agradeceu a
presença de todos e encerrou a reunião às 12:45 h.

Porto Velho/RO, 13 de julho de 2020.
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Documento assinado eletronicamente por Janeide Paiva dos Santos, Analista, em 28/07/2020, 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 Daniely da Cunha Oliveira Sant' Anna, Analista, em
28/07/2020, às 09:59, 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.

Documento assinado eletronicamente por FABIANA BEZERRA NEVES DOS SANTOS, Técnico(a), em

http://www.diof.ro.gov.br/data/uploads/2017/04/Doe-05_04_2017.pdf
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31/07/2020, às 11:31, 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 03/08/2020,
às 12:12, 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(a), em 07/08/2020,
às 12:36, 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 Julieta Cabral Cristaldo, Usuário Externo, em 11/08/2020,
às 10:34, 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 10/09/2020, às
12:07, 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.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código
verificador 0012670890 e o código CRC 3EAA1E02.
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