
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 5ª Reunião do Grupo de Acompanhamento Social (GAS) da UHE Jirau

Às 09:30hs do dia 19 de setembro de 2018, no Centro Cultural de Nova Mutum Paraná, Estado de
Rondônia, teve início a 5ª Reunião do Grupo de Acompanhamento Social (GAS), no âmbito da UHE

Jirau.  O Analista Ambiental do Ibama, Luiz Suffia/ (COHID/IBAMA) realizou a abertura da reunião
agradecendo a presença de todos.

Em seguida, o Sr. Luiz Suffia/ apresentou a pauta da reunião:

1 - Mancha do reservatório/APP

2 - Estatuto do GAS

3- Outros assuntos

Ponto de Pauta 1 – Mancha do reservatório/APP

Inicialmente, o sr. Verissimo Neto, diretor de Meio Ambiente da ESBR, fez um relato do andamento
desta questão, desde a úl/ma reunião do GAS, a saber:

Verissimo Neto (ESBR):  primeiramente informou sobre um mu/rão para Cadastro ambiental rural
(CAR) que será realizado nas localidades Vila Jirau (10/10),  Nova Mutum (17/10) e Vila  da Penha
(13/11),  resultante  de  uma  parceria  entre  a  ESBR,  Observatório,  Coopera/va,  Ampliari,  Ibama  e
Emater-RO.

Emerson Aguiar (Ibama): solicitou que Verissimo Neto (ESBR) desse um informe sobre o Distrito de
Abunã, no que se refere a possibilidade de remanejamento da referida comunidade.

Verissimo Neto (ESBR): informou que o processo se encontra judicializado com a Agencia Nacional de
Águas (ANA).  Relatou que pelos estudos que a ESBR possui a comunidade de Abunã não é afetada.
Informou ainda que o juiz já definiu o perito e este recentemente colocou o valor da perícia nos autos
do processo, onde as partes poderiam se manifestar, sendo que a ESBR aceitou o valor, apesar de ser
alto, e entendeu que o perito deveria prosseguir com a perícia, porém a ANA entrou com uma pe/ção
contestando  o  valor  e  a  própria  pericia,  pois  queria  fazer  de  outra  forma  e  não  como  o  juiz
estabeleceu.

Verissimo Neto (ESBR): em relação a mancha do reservatório/APP relatou que na reunião anterior do
GAS, a ESBR apresentou um primeiro mapa de aquisição de propriedades, que a par/r desta versão
inicial foram realizadas avaliações técnicas e a ESBR apresentou uma nova versão ao Ibama, que este
Ins/tuto respondeu semana  passada e  pediu  vários  outros  ajustes.   Informou  que a  ESBR estará
trabalhando nas alterações solicitadas e que ficou acordado com o Ibama que a ESBR apresentará, em
30 dias, a lista final dos proprietários que serão a/ngidos e o cronograma para iniciar a contratação da
empresa e a negociação com os proprietários, cujas as propriedades já estão definidas. Disse acreditar
que, em 30 dias, entre 70 e 80 propriedades das 120 e poucas, já estarão ajustadas as solicitações
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feitas pelo Ibama. Destacou que a ESBR tentará encaminhar os AVARs dessas áreas, juntamente com a
lista, para ir adiantando o trabalho.

Com relação as propriedades que ainda restam divergências técnicas, a ESBR irá fazer as adequações
para  atendimento  das  solicitações  do  Ibama  e  reapresentar  ao  referido  órgão  para  reavaliação.  
Ressaltou  que  acredita  que  logo  essa  questão  irá  ser  resolvida,  já  que  está  bem  direcionada  e
encaminhada.

Recapitulando as informações, Verissimo Neto informou que ficou acertado com o Ibama que em 30
dias, a par/r desta reunião, a ESBR entregará um cronograma para iniciar a questão das negociações. 
Que as negociações serão iniciadas com as 70 ou 80 propriedades que estarão bem definidas.  Que
nos  casos  das  propriedades  que  apresentam  divergências  técnicas,  serão  feitas  readequações  e
enviadas novamente ao Ibama para aprovação.  Assim, entre 40 ou 50 casos ainda vão demorar um
pouco mais, porém, acredita que em 30 ou 40 dias já estejam definidos. 

Destacou que, agora já se tem um ponto de par/da e considera isso importante, que houve bastante
avanço  na  discussão  técnica  com o  Ibama  e  que  a  referida  equipe  está  empenhada  em fazer  a
devolu/va e avançar na discussão técnica.  Finalizou, dizendo que agora se terá um cronograma com
prazos estabelecidos, acredita que isso deverá /rar um pouco da ansiedade.

Emerson Aguiar (Ibama): pede que se esclareça que a contratação da empresa (que fará a avaliação
dos imóveis) vai ocorrer paritário com a entrega da lista das propriedades, para que não ocorra atraso
no cronograma.

Verissimo Neto (ESBR):  informa que a ESBR já está fazendo esse processo e se comprometeu com o
Ibama que já iniciaria o processo de contratação da empresa.

Em seguida, fez-se abertura para a manifestação dos par/cipantes da reunião.

Lemes Correia (Ramal Primavera): Indagou se uma propriedade for toda a/ngida, existe possibilidade
de ser indenizada apenas uma parte e outra não? Qual a cota que está sendo usada na ponte do rio
Castanho? Pediu uma definição da cota, caso ainda não se saiba.

Verissimo Neto (ESBR):  se a propriedade for toda a/ngida pelo remanso ou pela a APP ela será toda
indenizada, não tem outra opção.  Informa que não tem cota por ponto, o que se tem é a mancha do
reservatório, a par/r da mancha pode-se es/mar uma cota.

Lemes Correia (Ramal Primavera): informou que conversou com o pessoal e irá pedir para Agência
Nacional de Águas definir a cota, porque não sabe se está mais baixo ou mais alto, e queria uma
definição da ESBR. Afirmou que se /ver informação da cota, irá saber se está mais baixo ou mais alto.

Verissimo Neto (ESBR): A mancha é muito clara.  Por exemplo, se você está acima da mancha, você
está fora da cota.

Lemes Correia (Ramal Primavera): Posso estar todo enfermentado de água, como sempre digo nas
reuniões, que hoje no tempo da chuva, eu furo lá na área e a água vem saindo em cima do solo. De
repente, a ESBR chega lá e falam que só indenizara 130 ha, 120 ha e o restante não paga.  Assim, com
a informação da cota, tenho como conversar com vocês.  Afirmou que em outras reuniões solicitou
que fosse feito o levantamento por propriedade, que tem isso em ata. 

Verissimo Neto (ESBR):  Ninguém faz cota ponto a ponto, é quase impossível fazer.

Carlos Gonçalves (Ibama): Diferente de outros casos que está sendo tratado na UHE Santo Antônio,
não se tem uma cota definida para o reservatório da UHE Jirau. A cota do remanso varia de acordo
com a distância do barramento. O que se poderia fazer é o senhor indicar um ponto, talvez a gente
traga um mapa e o sr. dizer eu quero saber a cota do reservatório nesse ponto.

Lemes Correia (Ramal Primavera): ques/onou o fato de não se ter uma cota e diz achar que ela será
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uma combinação, onde a empresa vai na propriedade e diz aqui paga 50%, aqui paga 10%.

Carlos Gonçalves (Ibama):  tem como saber a cota, mas não é uma cota única.  O reservatório foi
definido, inclusive foi apresentado na úl/ma reunião.

Lemes Correia (Ramal Primavera):  eu estava na reunião e vi, inclusive perguntei o quanto da minha
área seria a/ngida.  Ques/onou como a empresa vai pagar os vários proprietários sem saber as alturas
onde eles estão, onde vão ser a/ngidos.

Carlos Gonçalves (Ibama):  Reafirmou que foi apresentada uma mancha na úl/ma reunião.

Lemes Correia (Ramal Primavera):   afirmou que viu a mancha,  inclusive foi  informado que a sua
propriedade seria toda a/ngida.  Mas, ques/onou quem garante que depois, a empresa apresenta
proposta para pagar apenas parte da área.

Emerson Aguiar (Ibama): isso não vai acontecer, que na verdade com a definição da mancha, onde
você for você pode verificar a cota.

Lemes Correia (Ramal Primavera): disse estar admirado da empresa não ter uma cota da região.

Luiz Suffia2 (Ibama): explicou que o importante para definir a área que vai ser alagada não é a cota. A
cota é consequência da projeção da mancha, então, se eu projeto a mancha é possível saber qual é a
cota em cada ponto da propriedade. Afirmou que, se posteriormente o sr. Lemes /ver dúvidas quanto
à mancha na sua propriedade, por achar que está mais acima ou mais abaixo, é possível chamar os
técnicos da Agência Nacional de Águas para avaliação da mancha. Se eu tenho a mancha, eu posso
determinar a cota em cada ponto do reservatório. Destacou ainda que não seria necessário a empresa
definir a cota ponto a ponto. Ninguém vai sai de metro em metro medindo a cota.

Lemes Correia (Ramal Primavera): disse que pela mancha apresentada em Abunã, tem coisa que não
está  aparecendo,  que  a  gente  tem  o  conhecimento,  por  isso  que  está  ques/onando  a  não
apresentação da cota pela empresa.

Verissimo Neto (ESBR): quando a ESBR for fazer a oferta para desapropriação será apresentada a área
e a mancha.  Aí o senhor vai na sua área e fala: eu não concordo, acho que a mancha vai mais aqui.
Não é cota, até por que a cota no início de sua propriedade vai ser uma, a da mancha, e lá no final vai
ser maior. Se eu pegar a cota daqui eu vou comprar até menos áreas do senhor, é o que Luiz falou, o
importante não é a cota e sim a  mancha, porque a mancha varia e a cota vai ser no ponto; se eu pego
um ponto baixo e falar para o senhor: aqui no início da sua propriedade pega cota tal e eu projetar
essa mesma cota para o final da sua propriedade, eu vou comprar menos áreas do que teria que
comprar.   Afirmou que o  laudo pode ser  contestado e  o  proprietário não é obrigado a  aceitar  a
proposta.

Emerson Aguiar (Ibama): o Ibama vai acompanhar isso administra/vamente.  Se o proprietário não
es/ver suficientemente esclarecido com relação a essa questão, poderá judicializar.

Lemes Correia (Ramal  Primavera):  afirmou  que  a  ESBR tem enganado  eles  demais.   Citou  como
exemplo a questão da ponte (que dá acesso ao Ramal Primavera e Santo Antônio), que em fevereiro
de 2015 foi dado um prazo de 60 dias para a ESBR solucionar e já se passaram 3 anos e a situação
ainda não foi resolvida.

Luiz Suffia2 (Ibama): a questão levantada pelo sr. Lemes é simples, a cota depende da mancha.  Se
alguém na sua propriedade tem dúvida em relação a mancha, também tem dúvida em relação a cota,
porque é a mancha que determina a cota, quanto mais a mancha vai, mais altera a cota, conforme o
terreno,  isso  é  simples.   Espero que todos estejam esclarecidos.  E  para  o  melhor  andamento  da
reunião, disse ao Sr. Lemes que a equipe do IBAMA está disponível para esclarecer melhor a situação a
ele ao final da reunião.

Silvia Goes (IBAMA): esclareceu que a ESBR tem o compromisso de apresentar para cada propriedade
a mancha, a área a/ngida e os devidos esclarecimentos.
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Celso Leal de Sousa (São Sebas2ão):  Indagou sobre sua propriedade,  que é  uma das  úl/mas da
estrada, quer saber como ficará o acesso, já que parte da estrada que era u/lizada a ESBR comprou e
alagou uma parte, com isso está sem acesso e queria saber como ficará essa situação? Perguntou
ainda sobre uma parte de sua propriedade que está em li/gio (mais ou menos 8 há), no fundo da
propriedade, que representa cerca 60 e poucos mil que estão re/dos, desde 2009, quer saber como
fica essa situação, mas destacou que essa situação não tem nada a ver com a mancha. 

Verissimo Neto (ESBR): O li/gio não tem jeito, a ESBR não vai poder interferir no li/gio que o senhor
tem com outro proprietário.  A questão do li/gio quando for afetada uma área que tem duas pessoas,
três ou quatro, então não é a ESBR ou Ibama que vai dizer quem tem razão, se o li/gio pega área
afetada, isso vai ser judicializado. Por exemplo, em uma propriedade onde a mancha pega 10ha a
15ha,  tem um li/gio  lá  no  fundo  com outro  ou outra  questão,  que  não  afeta  a  área  em que  o
empreendedor irá a/ngir, a ESBR não tem nada a ver com a “briga”, vai indenizar pelo remanso, se
apresentado a comprovação que não tem li/gio naquela parte ou que a propriedade não tem nenhum
impedimento judicial, a ESBR tratará com o proprietário e pagará do mesmo jeito. 

A questão do acesso deve ser vista, caso a caso, afirma que em relação ao caso de sr. Celso, que
relatou que o remanso irá pegar um pedaço do acesso a sua propriedade, a ESBR poderá sentar com o
mesmo e estudar qual alterna/va para resolver a situação do acesso, sem dificuldade.

Bruno: então, do Castanho para o Madeira, como vai aumentar o tamanho do remanso, todo mundo
que está daquela área para lá vai ter alguma interferência no acesso, é isso que quero saber.

Verissimo Neto (ESBR): o acesso do ramal Santo Antonio é questão da prefeitura, isto já está com o
ministério público. Do ramal Primavera, toda área que está de D. San/nha para frente é APP, não tem
passagem, tem acesso pelo outro lado.

Dalva (presidente da ASPRECAM):  Indagou a  Dra.  Joseane (representante do MPE)  a respeito do
acesso  da  estrada.   Relatou  que  na  reunião  em  Abunã,  ficou  acertado  que  em  1  de  agosto  as
máquinas chegariam no ramal Primavera, em seguida no ramal Santo Antônio e depois na Vila da
Penha e para as vicinais.  Passou-se 15 dias, eles não compareceram com as máquinas, fato que foi
comunicado ao MPE. No dia 27 de agosto, a prefeitura enviou um documento para Dra. Aidee dizendo
que os maquinários estariam na Vila da Penha e na 7ª linha. Men/ram mais uma vez. Destacou que a
prefeitura está de brincadeira.  Relatou que esteve na prefeitura, comunicou ao secretário sobre a
reunião do GAS e ele se comprometeu que mandaria um representante para a reunião, porém não
compareceu ninguém.  Solicitou ao MPE que seja proposto um TAC com a prefeitura,  porque vai
começar a chover, aí  irão dizer que não podem fazer o serviço, devido à chuva.  A prefeitura fica
jogando culpa na usina, a usina teve culpa teve, mas já está pagando pela culpa dela, agora cabe a
prefeitura  fazer  sua  parte.   Afirmou  que  recebeu  em  mãos  todos  os  recursos  que  já  foi  para  a
prefeitura e para o estado para fazer aquela estrada e ter acesso para todos os moradores. Dizem que
lá está abandonado, mas, lá não está abandonado, o problema é o acesso para entrar lá  dentro,
estrada e ponte tem que ser arrumado. Então, queria uma providência mais rápida possível do MPE.

Joseane  (Ministério  público  estadual/RO):  relatou  que  não  sabe  qual  será  o  procedimento  da
promotora.  Mas, acredita que provavelmente a medida em relação ao posicionamento da prefeitura
será judicial. Se comprometeu de entrar em contato com os responsáveis da prefeitura de Porto Velho
para tentar solucionar o problema.

Verissimo Neto (ESBR): relatou que cerca de 10 a 15 dias atrás fez um oficio e encaminhou para o
secretário da prefeitura e para o MPE, e vai passar para o Ibama também, alertando que a prefeitura
não começou e não /nha perspec/va de começar, visto que não entraram em contato com a ESBR e
alertou na carta também que eles não iriam querer entrar em época de chuva, com isso não vão
conseguir fazer o serviço e que a ESBR também não teria como fazer o encabeçamento da ponte na
época da chuva.

Océlio do MAB: Afirmou que a prefeitura está descumprindo um compromisso e sugeriu que o GAS,
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juntamente com ESBR, proponha uma conversa imediata com a prefeitura para buscar uma solução
para o problema, porque se judicializar, vai demorar mais ainda.

Luiz Suffia2 (Ibama): caso seja marcada uma reunião com a prefeitura, o Ibama poderá par/cipar por
meio da equipe do Ibama de Rondônia.

Jorge Ferreira dos Santos (Ramal São Sebas2ão): indagou se a sua propriedade é a/ngida ou não, já
que  não  tem  essa  informação  e  quer  saber  também  sobre  o  problema  da  estrada.  Citou  como
exemplo,  caso  na  sua  propriedade  a  mancha  abranja  10%,  se  o  restante  da  área  ficaria  a  sua
disposição  para  ficar  usufruindo,  trabalhando  ou  não?  Afirmou  não  estar  preocupado  com  essa
situação porque sua área é alta, mas se for para /rar todo mundo e ele /ver que sair, quer saber se
irão pagar o seu trabalho; e o outro assunto é o problema da estrada. Ressaltou que a área não está
abandonada,  como  muita  gente  pegou  informação  em  Porto  Velho,  que  tem  como  provar  que
trabalha na terra e que a propriedade tem benfeitoria e inves/mento, afirmando estar preocupado e
querendo  uma  resposta  se  a  área  será  100%  desa/vada.   Ressaltou  que  não  há  estrada  para  a
propriedade e precisa do acesso.

Verissimo Neto (ESBR):  Com relação a pergunta de sr. Jorge, se você tem uma área de 100 ha e a
mancha do reservatório/APP pegou 10% ou seja 10 ha, a ESBR vai indenizar pelos 10 ha, o restante é
seu e o senhor vai con/nuar trabalhando normalmente, não muda nada. 

Lemes Correia (Ramal Primavera): pergunta se a área for a/ngida 40%, lá eu trabalho com manejo e
vocês indenizam 40%, o que vou produzir lá dentro? Disse que tem um manejo aprovado por lei, que
caso seja indenizado por 40% da área, não vai ser mais viável produzir.

Luiz Suffia2 (Ibama):  Tem propriedade que as vezes o restante é inviável para a produção, nesses
casos quando é demonstrado por estudos técnicos  que é inviável,  a  empresa compra o restante.
Informou  que  para  definição  da  inviabilidade  da  propriedade,  vai  ter  análise  de  engenheiro
agrônomo/engenheiro florestal considerando a área da propriedade, a reserva legal e a possibilidade
manter a a/vidade originaria ou não, então será caso a caso.  Quando começarem as negociações
para as indenizações o proprietário poderá expor as objeções para a ESBR.  Ressaltou que quem irá
determinar  a  inviabilidade ou não da propriedade  serão os  técnicos  que entendem disso,  que  é
necessário ir na propriedade e fazer uma análise para se afirmar se a área ficará inviável ou não.  No
momento,  o que se pode afirmar é que se a área restante do lote não pode ser regularizada na
prefeitura (área menor que o permi/do pela legislação), então vai ter que indenizar; e outra coisa é se
o que restar a pessoa vai conseguir res/tuir o seu modo de produção.  Sendo assim, é o diagnos/co
que vai dizer se a área vai ficar inviabilizada ou não para a produção. O diagnós/co da ESBR pode ser
contestado pelo proprietário.

Emerson Aguiar (Ibama): complementando essa informação, como foi colocado aqui no início com
relação a mancha de inundação, nos próximos 30 dias será apresentado o cronograma. Quem es/ver
ok, sem nenhum problema, serão listados primeiramente; os casos como esses que o senhor está
falando (lotes que eventualmente permanecerão viáveis, que exigem uma análise mais detalhada),
serão tratados na segunda etapa, que será apresentado nesse cronograma daqui a 30 dias.

Bruno: Pelo que falaram o ramal Primavera virou APP agora, é isso? Lá virando APP, aquele nosso
acesso vai sumir do mapa, é isso?

Verissimo Neto (ESBR):  Sim, da propriedade da Dona San/nha em diante. Aquele acesso não vai ser
mais possível.

Bruno: antes de ser APP já era acesso, então como fica essa situação? Por que, se aumentar 55 km de
estrada de chão de carreador, já que parte da Linha do Santo Antônio do “T” até o Roberto Correia é
um carreador, queria saber se isso vai ficar no cheque da inviabilidade, como vai ser feito isso? Se o
acesso aumentar vai ser considerado para ser indenizado total? Afirmou que ficarão isolados, que o
ramal já ficou meio morto quando /raram da San/nha até eles, porque só sobrou a gente.  Então,

SEI/IBAMA - 3535701 - Ata de Reunião https://sei.ibama.gov.br/controlador.php?acao=documento_imprimir_...

5 de 9 13/11/2018 10:44



sempre o custo do trabalho quando vão mexer no ramal sobra para eles.  Relatou que esse ano, eles
fizeram 32km de estrada desde a BR até o Roberto Correia, para a gente conseguir mexer lá e mexer
com o gado.  Com isso, a viabilidade nossa fica cada dia menor, porque nosso solo, como vocês vão in
loco e poderão ver, está ficando cada vez pior, está aflorando, e a nossa parte é uma parte alta,  abriu
um buraco no solo, empoça, nosso capim não aguenta mais como aguentava, a praga toma conta.

Verissimo Neto (ESBR):   não conheço o  seu caso,  pois  são muitos  casos.   Mas,  na  hora  que  for
apresentar o AVAR, se você não concordar, tem todo direito de falar: isso eu concordo e isso eu não
concordo e abrir a negociação. 

Bruno:  Isso é o que me deixou receoso, que você falou concordar, porque todo mundo aqui sabe que
nosso acesso é o Primavera.  No meu entender para vocês transformarem lá em uma APP, para não
ter mais trânsito lá, a gente não foi bem consultado e virou uma APP.

Emerson Aguiar (Ibama):  APP não tem consulta.

Bruno: mas, lá já era uma estrada.  Relatou que no laudo feito pelo Emerson (Ibama), consta que o
ramal  Primavera é  uma estrada.   No  relatório  do Emerson,  não deveria  ter  uma premissa  de  se
respeitar aquela parte?

Emerson Aguiar (Ibama):   informou que não foi feito um laudo e sim um relatório de constatação,
que constata que tem uma estrada lá. Que o documento foi enviado para ser avaliado. Eu constatei
que tem uma estrada lá, isso eu afirmo em qualquer lugar do mundo. Agora, se a mancha será APP, é
isso que vai ser discu/do com vocês (proprietários) e virão argumentar para se tentar chegar num
acordo. Caso discordem há o caminho judicial, que é mais demorado. A primeira etapa dos imóveis
que estão tranquilos, a ESBR irá apresentar uma lista em 30 dias; o resto será avaliado, porque há
ainda uma discussão técnica com o IBAMA, que irá se posicionar quanto às caracterís/cas da APP
naquele local, portanto, os demais casos serão avaliados posteriormente em função dessa definição
do IBAMA.

Maria Aparecida (reside próximo a Abunã, margem esquerda da BR 364): diz que precisa /rar várias
dúvidas e que está na reunião para defender seus direitos. Relatou que adquiriu a propriedade em
2010 e que já ouviu dizer que a área não foi e não será a/ngida pela Usina. Relatou que plantou
pessoalmente 200 covas de banana e 80 mudas de fruYferas, construiu uma casa, um poço e não
pude usufruir nem um ano. O que que aconteceu? Que o solo vinha perdendo qualidade desde 2011
e não /ve condições de provar através de laudo porque eu não /ve condições de pagar engenheiro
agrônomo para fazer análise do solo.  A enchente de 2014 “acabou com tudo”, nunca mais colheu
nada  porque  tudo  que  planta  morre  e  o  que  ainda  não  morreu,  está  morrendo.  Afirmou  que,
atualmente, no verão se a gente faz um buraco começa a minar água e indagou de onde vem essa
água, que antes não /nha? Eu par/cipei de outras reuniões e só ouço falar que está em estudo. Eu só
quero o direito de produzir na minha propriedade, queria o direito de na propriedade ser feito algo
para que possa voltar  a produzir  e con/nuar vivendo na área.   Quer que o solo seja estudado e
apresentado solução.  Disse que essa era sua dúvida, que acompanha essas reuniões desde FURNAS e
na época disseram que haveria uma compensação social pra gente viver na nossa propriedade, mas
até agora nunca foi feito nada. Solicita que se faça correção do solo em sua propriedade. É pedir
muito?

Verissimo Neto (ESBR):   Afirmou que a propriedade da reclamante está fora da área de influência do
reservatório. Como foi dito pela senhora, desde 2011 a senhora começou a perder as coisas, começou
a encharcar o solo.  Nós só  enchemos o reservatório em 2014.  Isso é uma prova de que não há
nenhuma associação com a formação do reservatório e a propriedade está longe do reservatório. O
que a gente tem que considerar no caso da senhora - o próprio IBAMA convidou os técnicos da CPRM
para par/cipar de reuniões anteriores do GAS - e eles colocaram que estudaram o lençol freá/co da
região entre Porto Velho e Abunã em 2004. Essa área do Ramal Primavera e Santo Antônio é o que
eles chamam de umidade do umirizal. O solo é bastante encharcado e impermeável e forma áreas
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alagadiças. Acha que o problema na região da reclamante vem da formação do solo. Admi/u que não
conhece a região e que pode haver outros fatores que contribuem para a situação.

Bruno: Sugeriu que fosse feita uma avaliação técnica da propriedade.

Verissimo Neto (ESBR):  Se comprometeu que em 60 dias irá mandar um técnico na propriedade de
Maria Aparecida.

Verissimo Neto (ESBR):  Se comprometeu que em 60 dias irá mandar um técnico na propriedade de
Maria Aparecida.

João Ferreira (Nova Mutum): disse ter 3 propriedades antes do ramal Primavera, sendo uma com
a/vidade e duas paradas.  Quer saber ser será indenizado.

Luiz Suffia2 (Ibama): Explicou que em 30 dias a ESBR irá apresentar um cronograma do processo de
indenização com as propriedades que serão indenizadas.   Enquanto isso,  todos poderão con/nuar
trabalhando em suas respec/vas áreas.

Océlio (MAB):  Sugeriu que quando as famílias receberem as propostas, não aceitem de imediato,
pode ser feita uma contraproposta. Se por ventura /ver família que ficará isolada, deve-se discu/r na
reunião do GAS, já que a questão do acesso é importante.

Luiz Suffia2 (IBAMA): reforçou a ideia de que ninguém é obrigado a aceitar a proposta da ESBR,
somos um país democrá/co e o proprietário poderá apresentar contraproposta. Em úl/mo caso, o
proprietário poderá judicializar o caso. A gente espera que não seja necessário chegar a esta situação
e  que  de  comum  acordo  as  partes  se  entendam  sobre  o  laudo  de  avaliação  e  a  propostas
apresentadas.

Verissimo Neto (ESBR): Sobre as negociações das propriedades, afirmou que a ESBR não vai tratar
com  advogado,  ela  vai  procurar  o  proprietário.  Só  negociará  com  advogado  se  este  /ver  uma
procuração.

Bruno:  em  caso  de  judicializar,  como  será  o  procedimento?  Se  a  pessoa  já  tem  um  processo
judicializado anteriormente, impede a negociação de agora? Em relação a tabela u/lizada para avaliar
a negociação passada, já foi atualizada?

Verissimo Neto (ESBR):   Explica que a judicialização acontece quando não foi possível a negociação
administra/va, as vezes acontece. Neste caso, não resta outra alterna/va à ESBR a não ser judicializar,
sai da esfera técnica e vai para a judicial. O fato de haver uma judicialização anteriormente (2010), isso
não impede as negociações para esta nova situação. O Caderno de Preços já foi atualizado, em março
de 2018. Esse Caderno é um documento público.

Océlio (MAB): indagou se o Caderno de Preço já está no processo.

Verissimo Neto (ESBR): informou que será publicado quando for iniciada a negociação.

Moisés Meirelles:  Ques/ona o levantamento das  benfeitorias  da propriedade, em qual  escala de
tempo será considerada as benfeitorias que serão indenizadas.

Océlio (MAB): Sugeriu que na próxima reunião do GAS sejam discu/dos os casos específicos de Nova
Mutum.

Emerson  Aguiar  (Ibama):   sugeriu  que  as  questões  de  Nova  Mutum  sejam  discu/das  no  grupo
específico de Nova Mutum.

Maria Aparecida (reside próximo a Abunã, margem esquerda): solicitou que a ata da reunião seja
disponibilizada antes da próxima reunião.

Cícero Francisco (Ramal Primavera): Minha área já foi cadastrada, vai ser o mesmo processo ou vai
ser um novo?

Luiz Suffia2 (Ibama): Vai ser feito um refinamento das análises, para saber a evolução da mancha do
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reservatório. O senhor vai receber indenização pela área afetada pela mancha do reservatório.

Ponto de Pauta 2 – Estatuto do GAS Jirau

A  discussão  do  estatuto  ficou  para  próxima  reunião,  em  razão  deste  não  ter  sido  enviado  com
antecedência para as ins/tuições integrantes do GAS.

Encaminhamentos:

- Em 30 dias, a par/r desta reunião, a ESBR entregará ao Ibama, a lista final dos proprietários que
serão a/ngidos e o cronograma para iniciar a negociação com os proprietários, cujas as propriedades
já estão definidas.

- As negociações serão iniciadas com as 70 ou 80 propriedades que estarão bem definidas.  Que nos
casos das propriedades que apresentam divergências técnicas, serão feitas readequações e enviadas
novamente ao Ibama para aprovação. 

- A ESBR irá conduzir o processo de contratação da empresa que será responsável pelo processo de
negociação com os proprietários, concomitante com a entrega do cronograma;

 - A ESBR se comprometeu de se reunir com o sr. Celso Leal para discu/r uma alterna/va para resolver
a situação do acesso a sua propriedade.

- A representante do Ministério público estadual/RO se comprometeu de entrar em contato com os
responsáveis da prefeitura de Porto Velho para tentar solucionar o problema da estrada do ramal
Santo Antônio;

- A ESBR irá encaminhar cópia do oficio enviado ao secretário da prefeitura de Porto Velho e para o
MPE, referente ao serviço da estrada do ramal Santo Antônio, para o Ibama;

- A ESBR se comprometeu que em 60 dias irá mandar um técnico na propriedade de Maria Aparecida
para avaliação das condições de produção agrícola;

- Encaminhar estatuto do GAS aos par/cipantes do GAS.

- Encaminhar as atas das reuniões do GAS aos par/cipantes do GAS.

Anexo: Lista de presença SEI 3535773

Documento assinado eletronicamente por SILVIA BEZERRA DE GOES, Analista Ambiental, em
11/10/2018, às 13:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS EDUARDO AFONSO GONÇALVES, Analista de

Infraestrutura, em 11/10/2018, às 14:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por CICERO VITORINO DE SOUZA, Analista Ambiental, em
11/10/2018, às 14:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por EMERSON LUIZ NUNES AGUIAR, Analista Ambiental,
em 11/10/2018, às 14:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por LUIZ FERNANDO SUFFIATI, Analista Ambiental, em
11/10/2018, às 14:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten/cidade deste documento pode ser conferida no site h]ps://sei.ibama.gov.br
/auten/cidade, informando o código verificador 3535701 e o código CRC 4B4BC7C2.

Referência: Processo nº 02001.002715/2008-88 SEI nº 3535701
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