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Às nove horas e trinta minutos do dia treze de abril de dois mil e dezoito, no auditório da CAER, na 
cidade de Boa Vista rea li zou-se a 13 Reunião Ordinária do Conselho Estadual de Recursos Hídricos 
(CERH/RR) com a seguinte pauta: 

1- Abertura e boas vindas 
2- Apresentação dos ev~ntos ocorridos no 8° Fqrum Mundial da Ágya pelos consel~1eir9s Núbia 

Abrantes Gomes e Jean Flávio Cavalcante. 
3- Apresentação das metas estaduais do Progestão para apreciação do Conselho. 
4- O que houver. 

Após a verificação do quórum, a Presidente da FEMARH/RR Luiza Maura de Faria Oliveira e também 
do CERH/RR abriu a reunião dando as boas-vindas aos presentes e agradecendo aos conselheiros a 
presença ele todos. Em seguida, o diretor Rogério Martins Campos convidou os Conselheiros Nübia 
Abrantes Gomes e Jean Flávio Cavalcante para fazerem urna breve apresentação sobre suas experiências 
no 8° Fórum Mundial da Água, repassando aos demais conselheiros os pontos mais relevantes. O 
conselheiro Jean sol icitou a dispensa de sua apresentação e então a conselheira Nüb ia iniciou a 
explanação fàzendo sua observação sobre os temas mais abordados, os pontos mais relevantes do Fórum 
e as perspectivas para o futuro elo controle e preservação dos recursos hídricos. Rose perguntou se a 
ANA está se preocupando com a outorga nas regiões de escassez em Roraima. Núbia afirmou que já 
sugeriu uma medição ela vazão dos rios. Rose disse que a abundância de água no Estado é relatada de 
forma empírica, sem dados oficiais. Núbia afirmou que a história mostra a notável mudança na vazão 
dos rios. Jaime complementou que o assoreamento do rio Branco também não está sendo anal isado. 
O Conselheiro Jaime questionou se Roraima não fez alguma apresentação no evento, Rogério respondeu 
que a organização elo evento não deu espaço para os estados, apenas para o Brasil que foi representado 
pela ANA. Jaime cobrou do órgão estadual análises frequentes e fiscalização dos rios de Roraima, 
alegando os recentes acontecimentos com o Garimpo no Taeutu e outros. 
Rogério respondeu que a FEMARH está realizando diversas análises da água, exceto da qualidade 
química por falta de laboratório. A fiscalização também está deficiente por falta de pessoa l. Porém as 
metas estão avançando. Jaime questionou sobre a água despejada da CAER. O representante afirmou 
que a água é tratada. O representante da SESAU disse que a FUNASA tem um laboratório móvel que 
talvez possa ser disponibilizado para análise química. 

Passando para a segunda pauta, Rogério relatou que seria apresentada a auto-avaliação de 
cumprimento das metas estaduais real izada pela FEMARH. A firmou que as metas federativas já foram 
encaminhadas no dia 30 de março e que após o encaminhamento das metas estaduais à ANA juntamente 
com a ata dessa reunião, a gestora do Progestão de Roraima, Dr' Brandina, virá ao Estado para realizar 
uma oficina de acompanhamento do projeto. 

Iniciando a apresentação das metas, Rogério expl icou a metodologia e abordou detalhadamente 
cada meta. Rose sugeriu que fossem apresentadas todas as metas e somente no fin fossem realizadas 
as considerações pelos conselheiros c todos concordaram. Foram feitos os segu in es . uestionarnentos: 
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Rose e Jaime perguntaram sobre o mestrado na área de recursos hídricos, se o mesmo será viável. 
Rogério e Nubia afirmaram que a UFRR estava tratando desse assunto. 
Jaime afirmou que a divisão hidrográfica do Plano de Recursos Hídricos não está consonante com a da 
SEPLAN e que o NECAR realizou um estudo e proposta de gestão da bacia frontciriça do Alto Tacutu. 
Rose sugeriu que além da revisão do Plano Estadual de Recursos Hídricos, fosse realizada uma 
ampliação do mesmo. Rogério afirmou que a FEMARH pretende contratar uma instituição para elaborar 
um tem1o de referência e posteriormente a revisão do mesmo. Jaime perguntou sobre a escala da base 
cattográfica e sobre as estações meteorológicas que haviam sido insta ladas. Rogério afirmou que a 
FEMARH está rea lizando uma análise de viabilidade desses equ ipamentos para reimplantar as estações. 
Jean colocou que deve haver um propósito para a realização do monitoramento das águas. Rogerio 
respondeu que a ANA publica os parâmetros da qualidade de água que o estado envia. Ratificou a 
necessidade de juntar e sistematizar os estudos existentes e compará-los. Jaime sugeriu que se pensasse 
em uma sala de situação melhorando a estrutura já existente na SEPLAN. Jean perguntou sobre o Fundo 
de Recursos Hídricos e Rogério afinnou que o mesmo já é criado por lei, mas ainda não está 
regulamentado. 

Terminada a apresentação, o promotor Zedequias de Oliveira Junior pediu o uso da palavra c 
comunicou que veio espontaneamente à reunião, fazendo uma série de críticas e sugestões à FEMARII 
e ao Conselho. A presidente da FEMARH, agradeceu as considerações c se dispôs a discutir detalhes 
em outras reuniões. 
Concluindo a reunião, Rogério solicitou a aprovação do fonmtlário de auto avaliação das metas 
estaduais pelo conselho, o que ocorreu por unanimidade. Comunicou que enviará a ata desta reuniiio 
juntamente com a planilha por email e fará a convocação para os próximos eventos. Oneber sugeriu que 
se fizesse um estudo no trecho de maior assoreamento no Rio Branco. Foi aprovado pelo conselho um 
GT onde a presidente irá oficializar as instituições participantes para que nomeiem os representantes. 
Não havendo mais nenhum assunto a tratar, a presidente agradeceu a presença de todos deu se por 
encerrada a reunião. Boa Vista, treze de abril de dois mil e dezoito. 
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