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Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental - SEDAM 

  

ATA DE REUNIÃO

ATA SUMÁRIA DA 22ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CRH-RO

 

DATA, HORA E LOCAL: A reunião iniciou às 08h 32min do dia 18 (dezoito) de dezembro 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/yrh-utur-gmd 
 
VERIFICAÇÃO DE QUORUM: Presentes: Catia Eliza Zuffo - Titular UNIR; Valmor Silva – Titular
ABRAPCH; Iracylene Pinheiro da Silveira – Suplente ABRAPCH; Mônica Chagas Cerqueira – Suplente
CAERD; Fabiana Bezerra Neves dos Santos – Titular EMATER; Katarina Rempel – Titular CPRM;
Guilherme Giacon da Silva - Suplente CORECON; Osmair Oliveira dos Santos – CBH-RO; Marcelo
Lucian Ferronato – Titular CRBio; Lucimarco Rodrigues - Titular CBHs, Otacilio Moreira; Cleber Max
Vieira Gasques – Titular CBH-RO; Denis Cararo – Titular Embrapa; Maria Lucilene Alves de Lima –
Titular SINDUR; Silvia de Azevedo Lima – Suplente CBH-RO; Felipe Monclair –  Titular CREA-RO; 
Josefa Rodrigues dos Santos – Suplente CRQ-RO.
 
AUSÊNCIA JUSTIFICADA: Cleber Max Vieira Gasques – CBH-RO.
 
TÉCNICA: COREH/SEDAM – Danielly da Cunha Oliveira Sant’Anna.
 
ORDEM DO DIA:
(A) Abertura da reunião; (B) 1. Moção de Alerta Lei Complementar 080/2020 que: Altera limites: Reserva
Extrativista Jaci-Paraná e Parque Estadual de Guajará Mirim. Revoga: o artigo 8-A da Lei Complementar
nº 633, 13 de setembro de 2011, Lei Complementar 1.146 de 12 de dezembro e dá outras providências.
Cria: Parque Estadual Ilha das Flores, Parque Estadual Abaitará, Reserva de Desenvolvimento Sustentável
Bom Jardim, Limoeiro, Rio Machado e Reserva de Fauna Pau D’Óleo; (C) Participação do CRH-RO em
comissão de Zoneamento do Estado de Rondônia; (D) Fundo Estadual de Recursos Hídricos; (E) Assuntos
gerais.
 
DELIBERAÇÕES: Os Conselheiros presentes deliberaram:
 
(A) Abertura da reunião; O vice-presidente do Conselho Estadual de Recursos Hídricos CRH-RO,
Conselheiro Osmair Oliveira dos Santos, saúda a todos os presentes e inicia a reunião tendo em visto a
constatação de quórum, com 13 presentes, repassa a condução dos trabalhos para equipe que trabalhou na
elaboração do documento, conselheiros Fabiana Bezerra, Marcelo Ferronato e Denis Cararo.
 

https://meet.google.com/wry-ysyi-rjp
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(B) Lei Complementar 080/2020 que altera limites: Reserva Extrativista Jaci-Paraná e Parque
Estadual de Guajará-Mirim, revoga o artigo 8-A da LC 633/2011, LC 1.146/2002 e cria Parque
Estadual Ilha das Flores, Parque Estadual Abaitará, Reserva de Desenvolvimento Sustentável Bom
Jardim, Limoeiro, Rio Machado e Reserva de Fauna Pau D’Óleo; A conselheira Fabiana Bezerra
 inicia a condução da reunião com a leitura da Minuta da Moção nº 02 CRH-RO – Alerta o Governo do
Estado de Rondônia e a Assembleia Legislativa sobre atualizações e 2º aproximação do Zoneamento
Econômico Ecológico – ZEE e desafetação de áreas de Unidades de Conservação a ser encaminha para o
Governo do Estado e Assembleia Legislativa, o primeiro ponto discutido foi sobre a numeração do
documento. Registra-se em ata que moção de Alerta nº 01, aprovada pelo conselho no ano de 2020 não foi
assinada pelo secretário de Estado (à época), professora Catia Zufo sugere que o tema retorne para pauta
do conselho, tendo em vista que com a não aceitação do documento o mesmo não deixou de existir,
ressaltou o fato de o processo não ter sido informal, sendo necessário que o retorno formal por parte do
secretário ao conselho para a próxima reunião, aprovado a manutenção da numeração, dando continuidade
na leitura do documento com correções realizadas pela plenária.  Sendo apresentado as seguintes
recomendações no documento:
Recomendação 1 – Que a área destinada a criação de unidades de conservação seja proporcional a áreas
de desafetação. Recomendamos a indicação dentre áreas públicas voltadas a conservação, aquelas que
foram previstas em estudos anteriores, criadas por meio de decretos: Decreto 22.682 (EE Umirizal) e pelo
Decreto 22.687/2018 (RDS Serra Grande) que foram sustados pela Assembleia Legislativa do estado de
Rondônia em 27 de marco de 2018. Ambas as áreas devem ser definidas como protegidas, devido a sua
alta relevância para conservação hídrica sob vários aspectos.
Recomendação 2 – Que sejam recategorizadas de subzonas: 1.3 consideradas pelos estudos técnicos
como de vulnerabilidade natural à erosão predominante baixa e média, devendo permanecer como mais
restritivas ao uso, de maneira a preservar importantes mananciais hídricos e áreas de recarga dessas
regiões em garantia ao desenvolvimento sustentável da região.
Recomendação 3 – Que existam novas áreas de conservação em locais de relevante contribuição hídrica
às atividades econômicas da zona 1, incluindo áreas de APP definidas em legislação em vigor (Código
Florestal Brasileiro) a serem preservadas ou restauradas, e medidas que possibilitem o maior uso de boas
práticas agropecuárias nas bacias hidrográficas da zona 1, em busca da recuperação de áreas degradadas.
Finalizada a leitura, correções ortográficas do documento a palavra foi repassada a equipe que elaborou o
documento para explanação, Marcelo Ferronato enfatizou que os pontos abordados no documento têm
relação com recursos hídricos, Sr. Valmor pontua a necessidade de uma proposta de compensação em
outras áreas, sugere prazos para recuperação e que estas ações são estratégicas para o Estado e que sem
recursos hídricos não temos boas pastagem e agricultura. Professora Catia Zuffo parabeniza o trabalho
efetuado pela Grupo de Trabalho, realizado em prazo curto, sugere que no documento de encaminhamento
a moção pode constar uma abertura ao diálogo, sugere incluir a SEDAM também como destinatário no
início do documento. Marcelo Ferronato apresenta que os pontos de recomendações devem ser
igualitários, aponta que esta pauta está bastante avançada na Assembleia Legislativa, neste documento
pedimos uma compensação, atualmente o Estado tem uma redução de área protegia superior a 33.000
hectares de áreas protegidas, as solicitações na recomendação2 e na recomendação 1 para a criação dos
Parques Umirizal e Serra Grande aprovados no governo Confúcio e descartadas pela Assembleia, o
conselho não se opõe a desafetação da área das RESEX Jaci Paraná e Parque Estadual Guajará Mirim pois
sabemos sobre o conflito ali existente e falha na proteção desta área, mas não concordamos com o
favorecimento à invasão de áreas pública, desta forma o Estado está premiando esta prática, sendo
necessário compensar a área desafetada e apresenta ameaça a RDS Rio Machado, que implica na redução
de áreas. Reforça que a Unidade de Conservação de Serra Grande é uma área de cabeceira com diversas
nascentes, o parque de Umbirizal é uma área com solo hidromorfico sem aptidão agrícola, sendo esta uma
área de recarga. Reforça que a SEDAM não apresentou aos conselhos os estudos referentes a estas
alterações, sendo uma falha grave do órgão gestor, solicita apresentação do documento. Felipe aponta que
após leitura do documento imaginou que o conselho poderia estar extrapolando suas competências ao
sugerir áreas de unidades de conservação, após explanação do Marcelo e do Sr. Valmor vejo que estamos
focados no tema, sendo necessário melhor especificação para sensibilizar o leigo e com escrita política.
Fabiana aponta que no item “Resolve” precisa enfatizar o alerta do conselho é que se não cuidar agora o
Estado terá problemas no futuro, inclusive para que o Estado mantenha suas atividades produtivas. Sendo
o texto trabalhado pela plenária e finalizando no item “Resolve”: Aprovar Moção, dirigida ao Governo do
Estado, à Secretária de estado do Desenvolvimento Ambiental e à Assembleia Legislativa de Rondônia,
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alertando sobre a necessidade do poder executivo estimular uma política moderna para a conservação dos
mananciais devido a sua alta relevância sob vários aspectos, mantendo assim a sustentabilidade para o
setor produtivo do Estado e os usos múltiplos dos recursos hídricos, além de uma gestão adequado do
território, sem afetar demasiadamente as características quali-quantitativas das águas disponíveis nas
bacias hidrográficas rondonienses. Solicitou-se a revisão da redação, encaminhamento e devidos
protocolos a ser efetuado pela SEDAM. Danielly aponta que estes encaminhamentos serão realizados pela
Secretaria Executiva de Recursos Hídricos, sendo o documento aprovado por unanimidade.
 
(C) Participação do CRH-RO em comissão de Zoneamento do Estado de Rondônia. Denis Cararo
manifesta sua impossibilidade de representar o CRH-RO na comissão de Zoneamento do Estado pois a
Embrapa possui representante, Fabiana explana ao conselheiros sobre a comissão existente no Estado que
acompanha os estudos de Zoneamento, ficou acordado que o conselho de recursos hídricos poderia
solicitar uma cadeira nesta comissão, sendo apresentado a plenária deste conselho. Osmair sugere que no
primeiro momento deveria ser realizado a solicitação à comissão e posterior definição de participação.
Catia entendo que a solicitação é válida, sendo aprovado o conselho terá a obrigatoriedade de participar,
sugere que os conselheiros vejam com suas instituições e na próxima reunião o tema retorne para
discussão e para definição de se pleitear. Fabiana sugere a participação da Coordenaria de Recursos
Hídricos na comissão técnica da SEDAM na comissão de zoneamento, Danielly sugere que mesmo com
esta solicitação a participação dos conselheiros verificarão com suas instituições sobre participação nesta
comissão.
 
D) Fundo Estadual de Recursos Hídricos: sugestão Catia um grupo de trabalho para tratar do fundo para
primeira reunião de 2021, para resgatar minuta dos documentos, resoluções e tramites do Fundo Estaduais
de Recursos Hídricos.  Sendo o GT formado pelos conselheiros Prof. Otacílio, Sr. Osmair e representante
do CORECON a ser definido. Professor Osmair pontuou sobre uma pesquisa realizada pelo IPEA no ano
2020 que avaliou a existência do Fundo e aplicação no Estado de Rondônia.
 
E) Outros assuntos: Osmair solicita a construção do calendário de reuniões para o ano 2021 a ser
encaminhado para apreciação dos conselheiros. Catia sugere inicio de fevereiro primeira reunião para
fechar as propostas de datas, Iracylene e Denis sugerem início de fevereiro reunião para definição de
calendário ano 2021, Fabiana questiona se na primeira reunião a participação do IDARON para tratar do
tema agrotóxicos. Primeira reunião de fevereiro com três pautas definidas: Calendário de reuniões,
participação do IDARON e Fundo Estadual de Recursos Hídricos. Osmair sugere reunião da Câmara
Técnica para tratar comissão do Progestão. Iracylene solicita que esta reunião trate de todas as pendências
em relação à estruturação dos comitês, compras pendentes e entrega de veículos em especial pelo inicio
das atividades dos comitês.
 
ENCERRAMENTO: Concluídos os informes e não havendo outros assuntos a tratar, o vice-presidente
do CRH-RO retomou a palavra e agradeceu a presença de todos os Conselheiros e demais convidados.
Nada mais havendo a tratar, às 11h20 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.
 

Daniely da Cunha Oliveira Sant'Anna
Coordenadora de Recursos Hídricos
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Suplente CAERD
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Osmair Oliveira dos Santos
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Titular CRBio
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Titular CBHs

 
Cleber Max Vieira Gasques

Titular CBH-RO
 

Denis Cesar Cararo
Titular Embrapa

 
 Maria Lucilene Alves de Lima
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Felipe Monclair
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 Josefa Rodrigues dos Santos

 Suplente CRQ-RO.

Documento assinado eletronicamente por Marcelo Lucian Ferronato, Usuário Externo, em
12/11/2021, às 11:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no ar�go 18 caput e
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Documento assinado eletronicamente por Denis Cesar Cararo, Usuário Externo, em 12/11/2021, às
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Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Osmair Oliveira dos Santos, Usuário Externo, em
12/11/2021, às 14:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no ar�go 18 caput e
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A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código
verificador 0016200802 e o código CRC 4C1E4BDE.
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