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Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental - SEDAM 

  

ATA DE REUNIÃO

ATA SUMÁRIA DA 24ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

 

DATA, HORA E LOCAL: A reunião iniciou às 08:30 h do dia 26 (vinte e seis) de maio de 2021, por meio
de videoconferência realizada na plataforma Google Meet, cujo link da reunião foi disponibilizado com
antecedência aos conselheiros via e-mail.   
 
VERIFICAÇÃO DE QUORUM: Presentes: Catia Eliza Zuffo - Titular – UNIR; Denis Cesar Cararo -
Titular EMBRAPA/RO; Osmair Oliveira dos Santos - Titular CBHs; Lucimarco Rodrigues - Titular CBHs;
Danstin Nascimento Lima – Suplente CBHs; Josefa Rodrigues dos Santos - Titular CRQ; Iracylene
Pinheiro da Silveira - Suplente Emp. Priv. Gerad. de energia hidrelétrica; Mônica Chagas Cerqueira -
Titular CAERD; Fabiana Bezerra Neves dos Santos – Titular EMATER.
 
Mesa: Osmair Oliveira dos Santos - Vice-presidente do  CRH-RO; Janeide Paiva dos Santos - Secretária
executiva do CRH-RO.
 
Equipe da SEDAM: Daniely da Cunha Oliveira Sant’Anna – Coordenadora de Recursos Hídricos; Cleiton
Amorim - Coordenador de orçamento e planejamento; Maria Carolina Nascimento - Assessora ambiental.
 
ORDEM DO DIA: (A) Avaliação do formulário de autoavaliação (B) Avaliação do formulário de
autodeclaração do PROGESTÃO - 2020 (C) Encerramento.
DELIBERAÇÕES: Tendo em vista a constatação de quorum (9 representantes), os conselheiros presentes
deliberaram:
(A) Avaliação do formulário de autoavaliação: O vice-presidente do CRH-RO, Sr. Osmair Oliveira dos
Santos, cumprimenta a todos e passa a palavra para a secretária executiva, Janeide Paiva, que faz uma
contextualização sobre o parecer desenvolvido pelo grupo de trabalho de acompanhamento do Progestão
composto pelos conselheiros, acerca dos formulários de autoavaliação e de autodeclaração. A conselheira
Iracylene Pinheiro fez a apresentação do formulário de autoavaliação para os presentes, realizando as
anotações das alterações. Na sequência, os conselheiros iniciam a avaliação de cada variável sendo feitas as
seguintes alterações/observações: Na variável 1.5, foi suprimido  o texto “A criação de comissão especial
dentro dos CBHs para comunicação com as comunidades de quilombolas, ribeirinhos, indígenas,
considerando suas dificuldades e a importância dessas populações para as áreas protegidas”, porém foi
evidenciado que o órgão gestor deve efetivamente apoiar a participação desses segmentos nos CBHs;
Variável 2.4 - Foi mencionado que o Grupo de Gestão e Monitoramento do PERH/RO precisa retomar os
trabalhos para a implementação do plano estadual de recursos hídricos; Na variável 2.5, planos de bacias ,
foi ressaltada a necessidade de discussão sobre o tema na próxima reunião plenária deste Conselho;
Variável 3.3 - O órgão gestor precisa apresentar com brevidade um plano operacional para ser votado na
plenária do conselho. O assunto já foi tratado em pautas anteriores e precisa ser dado encaminhamento ao
mesmo; Variável 3.4 - Há necessidade de avanços no monitoramento de qualidade da água; Variável 3.5 -
Deverá ser feito um levantamento para viabilizar a implementação do trabalho realizado pela bolsista do
Ipea Sra. Maira Hilgemberg. A conselheira Catia Zuffo apontou que é necessário apresentar os resultados
da pesquisa para que o projeto seja implementado e posteriormente aumentar a nota da avaliação. Nesse
item, os conselheiros optam por manter a nota 2 já que existem dados sobre os recursos hídricos, mas
ressaltam a necessidade de melhorar a qualidade, organização e também a disponibilização desses dados
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para o público; Variável 3.6 - Os conselheiros enfatizam a necessidade de melhorar nessa área, ter mais
investimentos em pesquisa e implementar a realização um plano de bacia com recursos do Progestão para
alavancar esse item; Variável 3.7 - Os conselheiros apontam que o Estado precisa unir esforços para
implantar modelos e sistema de suporte à decisão. O conselheiro Denis Cararo sugeriu uma reunião
extraordinária para que as variáveis avaliadas com notas 1 e 2 sejam discutidas com propostas de formas de
avanço; Variável 3.8 - É necessário buscar melhorias nessa área e ampliar alguns pontos de monitoramento,
como na região do CBH dos rios São Miguel - Vale do Guaporé (CBH-RSMVDG-RO); Variável 4.1 - O
Estado deve avançar nessa área, que também está atrelada ao trabalho realizado pela bolsista do Ipea Sra.
Maira Hilgemberg; Variável 4.2 - Houve avanços na área de fiscalização, porém em 2020 os recursos
utilizados para tal fim foram quase integralmente oriundos do Progestão; a SEDAM deve investir nessa área
para que haja continuidade após o término do Progestão;  Variável 4.3 - Nesse momento os conselheiros
entendem que há metas mais urgentes para resolver; Variável 4.4 - Os conselheiros mencionam a
possibilidade de uma arrecadação própria em 2022 e estabelecem que o assunto deve ser tratado na próxima
reunião plenária deste Conselho; Variável 4.5 - Os conselheiros mantém a nota, mas apontam que o mesmo
precisa ser revisto; Variável 4.6 - A conselheira Catia Zuffo manifestou sua indignação pois a gestão
anterior da COREH retirou os nomes dos técnicos que efetuaram a revisão completa e ampliação do
documento Procedimentos operacionais para obtenção de recursos do Fundo estadual de Recursos
Hídricos (Trajano dos Santos, Janeide Paiva e dos conselheiros Cátia Zuffo, Osmair Oliveira dos Santos e
Maria Luciene Alves de Lima). Ressalta que além de ser desrespeitoso, o trabalho pode ter sido modificado
sem o conhecimento do  Conselho e que isso necessita providências; Variável 4.7 - Verificar indutores para
a gestão dos recursos hídricos. Foi modificado o item 1 da resposta solicitando recursos de apoio aos CBHs
onde os municípios possuem assento como segmento do poder público. Os conselheiros ressaltaram a
importância do acompanhamento do grupo de trabalho do Progestão. Não houve modificação na nota de
avaliação de nenhuma variável, porém, os conselheiros mencionaram que as justificativas estão muito
repetitivas ano após ano, e que atitudes concretas precisam ser tomadas para a evolução das metas. O
conselheiro Denis Cararo fez uma apresentação sobre a variação das notas nos anos anteriores e enfatizou o
fato de que podemos melhorar muito. Sugeriu verificar quais metas são obrigatórias, dar prioridade a essas
que são obrigatórias e possuem notas baixas, porém, sempre trabalhando nas outras e sem deixar cair o
nível das que já estão com notas mais altas. Após as adequações, o formulário de autoavaliação do
Progestão 2020 foi aprovado pela plenária.
 
(B) Avaliação do formulário de autodeclaração do PROGESTÃO - 2020; Foi realizada a apresentação
das variáveis constantes no formulário de autodeclaração. O coordenador de planejamento e orçamento da
SEDAM, sr. Cleiton Amorim, prestou esclarecimentos aos presentes sobre os valores aplicados nas
variáveis 4, 5, 6 e 7 e afirmou estar à disposição da COREH e do próprio Conselho para reuniões e
apresentação de informações que se fizerem necessários . Nas variáveis 4, 5 e 6, foi acrescentado na
justificativa que os equipamentos foram adquiridos para atender não somente a coordenadoria de recursos
hídricos mas toda a secretaria de estado e sua gama de demandas, onde se inclui a gestão de recursos
hídricos. Na variável 7, foi acrescentado que a aquisição dos dois veículos pickup utilitários, serão
disponibilizados para todas as demandas de fiscalização, incluindo a de fiscalização de recursos hídricos. A
conselheira Catia Zuffo solicitou que fosse esclarecido melhor e registrado em ata sobre o planejamento dos
recursos de 2021, porque existem muitas metas que precisam de investimento para evoluir.  Após as
adequações, o formulário de autodeclaração do Progestão 2020 foi aprovado pela plenária.
 
(C) ENCERRAMENTO:
 
Concluídos os informes e não havendo outros assuntos a tratar, o vice-presidente Osmair Oliveira dos
Santos retomou a palavra e agradeceu a presença de todos os Conselheiros e demais convidados. Nada mais
havendo a tratar, às 12 h e 45 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 dos Santos

Secretária Executiva
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Maria Carolina do Nascimento

Assessora especial de gestão de recursos hídricos
 

Catia Eliza Zuffo
Titular UNIR

 
Denis Cesar Cararo

Titular EMBRAPA/RO
 

 Lucimarco Rodrigues
Titular CBHs

 
Iracylene Pinheiro da Silveira

Suplente Emp. Priv. Gerad. de energia hidrelétrica
 

Mônica Chagas Cerqueira
Titular CAERD

 
Danstin Nascimento Lima

Suplente CBHs
 

Fabiana Bezerra Neves dos Santos
Titular EMATER

 
 
 

Documento assinado eletronicamente por Janeide Paiva dos Santos, Analista, em 11/06/2021, às
19:24, 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 MARIA CAROLINA DO NASCIMENTO, Assessor(a), em
11/06/2021, às 19:30, 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 11/06/2021, às
21:10, 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
11/06/2021, às 21:34, 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 Iracylene Pinheiro da Silveira, Usuário Externo, em
13/06/2021, às 06:42, 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 14/06/2021, às
13:11, 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 DANSTIN NASCIMENTO LIMA, Usuário Externo, em
15/06/2021, às 16:38, 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 16/06/2021,
às 14:48, 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
29/06/2021, às 15:39, 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 Lucimarco Rodrigues, Usuário Externo, em 30/08/2021,
às 12:24, 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 0018478481 e o código CRC B63AAAC2.
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