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I – INTRÓITO

Os  Parlamentares  desta  Casa  de  Leis,  atentos  às

reivindicações da sociedade, de forma célere e com o objetivo de preservar

os interesses do Estado, especificamente bens e valores pertencentes ao

povo  rondoniense,  e  fiscalizar  os  reflexos  gerados  por  ocasião  das

construções  das  Usinas  Hidroelétricas  de  SANTO  ANTÔNIO  E  JIRAU,

resolveram  criar  Comissão  Parlamentar  de  Inquérito  –  CPI,  buscando

elucidar  questionamentos  populares,  proposições  técnicas,  bem  como

propiciar o acompanhamento, com o conhecimento de detalhes de interesse

do Estado de Rondônia, até então desconhecidos.

Com efeito, por meio do Ato n. 021/2009-P/ALE, de 19

de outubro de 2009, foi criada a Comissão Parlamentar de Inquérito, com o

objetivo de apurar supostas irregularidades/ilegalidades perpetradas com a

construção  das  Usinas  Hidroelétricas,  em  virtude  de  expedição  de

licenciamento ambiental.

Resume o Ato de criação em, “Constituir, nos termos

do § 3º do Art. 36 da Constituição do Estado, a Comissão Parlamentar de

Inquérito, composta de cinco membros, para, no prazo de 90 dias, apurar

denÚncias  de  irregularidades  quanto  a  danos  ambientais,  licenciamento

ambiental,  utilização  de  terreno  sem a  devida  autorização  do  Estado  e

aplicações  das  compensações  ambientais  e  sociais  na  construção  das

hidrelétricas de Santo Antônio e Jirau no município de Porto Velho”.

Em reunião ordinária regimental, com destaque para a

eleição  dos  cargos  da CPI;  foi  eleito  para  a  presidência  da Comissão o

deputado estadual Tiziu Jidálias; para a relatoria o deputado estadual Wilber

Coimbra  e;  como  membros  efetivos  os  deputados  estaduais  Kaká

Mendonça, Edson Martins e Jair Miotto.

Com a recente posse no Tribunal de Contas do Estado,

do,  hoje,  ilustre  conselheiro  Wilber  Coimbra,  que  apresentou  Termo  de
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Renúncia,  deliberou-se  em  votação  pela  relatoria  ao  senhor  deputado

Izequiel Neiva, que, em respeito ao dispositivo regimental, respeitante as

proporcionalidades, ingressou na Comissão. 

Feitas  essa  ponderações  isagógicas,  apresenta-se  o

relatório final dos trabalhos realizados, cuja exposição dá-se em 02 (dois)

módulos, a saber: Módulo 1 – ocorrências e observações; e Módulo 2 –

levantamento e concatenação de dados.

II – INSTALAÇÃO DA COMISSÃO ESPECIAL

A Comissão Parlamentar de Inquérito foi instalada na

data  de  19/10/2009,  com  o  objetivo  de  apurar  supostas

irregularidades/ilegalidades  perpetradas  com  a  construção  das  Usinas

Hidroelétricas, em virtude de expedição de licenciamento ambiental oriundo

de órgão federal.

A instalação se deu na forma estabelecida pelo artigo

33, do Regimento Interno da Assembléia Legislativa, situação que culminou

na edição de Ato n. 021/2009-P/ALE, de 19 de outubro de 2009, que criou

Comissão Parlamentar de Inquérito.

O  Ato  n.002/2010-P/ALE,  substituiu  o  ex-deputado

Valdivino Rodrigues, pelo deputado estadual Ezequiel Neiva.  

O Ato n. 003/2010 P/ALE, de 17 de março de 2010,

prorrogou por mais 30 (trinta) dias, diante da complexidade que envolve o

tema.

O  Ato  n.  005/2010  P/ALE,  de  28  de  abril  de  2010,

prorrogou por mais 30 (trinta) dias, diante da complexidade que envolve o

tema.

O Ato n.  007/2010 P/ALE, de 08 de junho de 2010,

prorrogou por mais 30 (trinta) dias, diante da complexidade que envolve o

tema.
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Insta expor que o prazo estipulado para a consecução

dos  trabalhos  legislativos,  não  correm  durante  o  recesso,  por  força

regimental, Art. 30, § 4º.

III – MEMBROS COMPONENTES

A Comissão Parlamentar de Inquérito é composta por 05

(cinco)  membros,  na  forma  disposta  pelo  art.  33,  §3º,  do  Regimento

Interno,  que  em  reunião  ordinária  regimental,  restou  estabelecida  a

seguinte  composição:  sendo  um  Presidente,  um  Relator,  três  membros

efetivos.

Presidente: Deputado Estadual Tiziu Jidálias;

Relator:  Deputado  Estadual  Izequiel  Neiva,  em

substituição  ao  deputado  estadual

Valdivino Rodrigues;

Membros  efetivos:  Deputados  Estaduais  Kaká

Mendonça,  Edson  Martins  e  Jair

Miotto.

IV – DELIBERAÇÕES PRELIMINARES

Na  1ª  Reunião  Ordinária,  decidiram  os  membros  da

CPI, enviar, por meio de ofícios, questionamentos e indagações sobre os

empreendimentos,  aos  órgãos  da  administração  estadual,  federal,  bem

como aos consórcios.
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Buscou-se  com esses  expedientes  iniciar  a  instrução

processual da Comissão, destacando os objetivos pretendidos, quais sejam:

preservação  de  meio  ambiente  natural  e  humanístico,  preservação  da

autoridade  estatal,  legalidade  na  condução  dos  empreendimentos,  bem

assim, subsunção das compensações sociais às necessidades da população

diretamente afetada.

Dentre os expedientes, destacamos a emissão de Ofício

ao Tribunal de Contas do Estado, visando obter informações sobre a política

de gerenciamento  de compensações ao Estado,  à  Fundação Nacional  do

Índio – FUNAI, visando obter informações sobre a população indígena, à

Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, objetivando conhecer a situação

que  envolve  a  saúde  dos  ribeirinhos  e  dos  povos  na  região  dos

empreendimentos, ao Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos

Naturais  Renováveis  –  IBAMA,  com  intuito  de  conhecer  os  acordos

entabulados,  bem  como  toda  a  programação  para  a  construção  dos

empreendimentos,  buscando  acompanhar  o  cumprimento  das  condições

impostas  aos  consórcios,  à  Secretaria  Estadual  de  Desenvolvimento

Ambiental  –  SEDAM,  buscando,  da  mesma  forma,  conhecer  os  acordos

entabulados  e  a  programação  da  Secretaria  para  a  consecução  dos

empreendimentos,  à  Secretaria  de  Estado  de  Planejamento  –  SEPLAN,

tendo em vista o gerenciamento estatal na condução de empreendimentos

de grande magnitude, visando conhecer a programação do Estado para o

empreendimento, ao Instituto Chico Mendes, com vistas a saber sobre o

acompanhamento na condução do licenciamento e das condicionantes, bem

assim, sobre a proteção ao patrimônio histórico, dentre outros expedientes

emitidos  com  a  finalidade  de  produção  de  provas  para  a  instrução

processual. 

Dos  expedientes  emitidos,  os  consórcios  enviaram

respostas,  com  planilhas,  ilustrações  e  posições  técnicas  sobre  as
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indagações, dos quais mais adiante faremos destaques das passagens mais

importantes.

Não  houve  manifestação,  nem  mesmo  informações

sobre o objeto regulatório da Comissão pela FUNAI, pelo Instituto Chico

Mendes e FUNASA. Todas as solicitações foram reiteradas, não havendo,

contudo, respostas.                                          

V – DAS CONVOCAÇÕES 

A  Comissão  Parlamentar  de  Inquérito,  criada  nos

termos de legislação especifica e própria, com fulcro no Art. 36, § 3º, da

Constituição do Estado de Rondônia c/c Art. 33, § 5º do RIALE, requisitou

documentos, bem como convidou autoridades, representantes de entidades,

técnicos e os representantes dos consórcios para depor junto à Comissão,

visando elucidar fatos oriundos de sua criação.

Estiveram  em  plenário  várias  autoridades  federais,

estaduais,  representantes  de  entidades  de  classe,  representantes  do

Ministério  Público  Federal  e  Estadual,  o  Autor  do  projeto  de  estudo  de

viabilidade  técnica  e,  ainda  representante  de  organização  não

governamental ambiental, bem como representantes dos consórcios. 

A Comissão enviou convites às autoridades municipais,

estaduais e federais, para acompanhar os trabalhos realizados.      

VI- DA OITIVA DAS CONVOCAÇÕES

Nos depoimentos prestados à Comissão Parlamentar de

Inquérito, vários fatos foram identificados, que merecem, no ponto de vista

6



ESTADO DE RONDÔNIA
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO – USINAS DO RIO MADEIRA

jurídico, especial atenção, tendo em vista a visualização de fortes indícios

de  irregularidades  no  tocante  ao  objeto  de  criação,  na  qual  adiante

passaremos a identificá-los.

Ato seguinte, o Senhor Presidente da CPI, solicitou à

assessoria  jurídica uma audiência para deliberação dos detalhes  sobre a

regularidade na condução dos trabalhos e  sobre as  evidencias  formadas

com a instrução processual, num juízo de delibação inicial.

VII – APRESENTAÇÃO DE DADOS

 Módulo 1

 Ocorrências  e  Observações  –  atos  de  processamento/  apuração  e
instrução/ audiências e oitivas.

Os trabalhos dos senhores parlamentares da Comissão

Especial  compreenderam a  realização  de  reuniões  ordinárias,  audiências

públicas e especialmente a remessa de ofícios a todas as Autoridades do

Estado  de  Rondônia,  relacionadas  com  a  construção  das  usinas

hidroelétricas, a fim de se obter dados amplos que reflitam a magnitude de

possíveis irregularidades ou potenciais danos ao Estado, perpetradas com a

construção  das  Usinas  Hidroelétricas,  em  virtude  de  expedição  de

licenciamento ambiental oriundo do IBAMA.

Embora já em destaque, insta expor a regularidade na

criação  da  Comissão  Parlamentar  de  Inquérito,  consoante  os  requisitos

constitucionais.

Pela dicção do teor do Ato n. 021/2009-P/ALE, observa-

se claramente a exposição do fato determinado, qual seja, “apurar possíveis

irregularidades  quanto  a  danos  ambientais,  licenciamento  ambiental,
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utilização de terreno sem a devida autorização do Estado e aplicações de

compensações sociais e ambientais na construção das hidroelétricas”.

Bem  delimitado  está  o  fato  pela  CPI,  podendo,  em

síntese exegética, ser definida como fiscalização da autoridade estatal em

seu  território,  em  observância  às  competências  comuns  dispostas  na

Constituição de 1988.            

Ultrapassada  a  exigência  formalística,  temos  ainda  a

necessidade de correspondência do objeto de investigação com a atribuição

da Casa Legislativa. E, como exposto, tal atribuição resta demonstrada no

objeto de criação da CPI, bem como, consoante disposição constitucional

que  outorgou  competências  comuns  aos  entes  federados,  bem  como

competências próprias.

Neste contexto, incumbe ao Poder Legislativo fiscalizar

e representar a população nos atos expressados pelo Estado, sendo legítima

a preocupação parlamentar,  com os supostos prejuízos advindos com os

empreendimentos, com a necessidade de discussão e aprovação por essa

Casa de Leis de autorização de utilização de área de domínio do Estado de

Rondônia,  cabendo  ainda,  a  fiscalização  e  outorga  de  interferência  em

Unidade  de  Conservação  do  Estado  –  UCE,  dentre  outras  atuações

fiscalizatórias, como bem observadas nas Licenças emitidas pelo IBAMA.

Da  mesma  forma,  seguindo  o  delineamento

constitucional, precisamente a disposta no Art. 36, § 3º, da Constituição do

Estado, houve o respeito ao quorum constitucional para a formação do Ato.

Portanto, resta regular o Ato n. 021/2009-P/ALE, que

criou a Comissão Parlamentar de Inquérito, preenchendo todos os requisitos

constitucionais para a sua constituição.

Pois  bem.  A  CPI  iniciou  a  instrução  processual,

utilizando o meio de prova testemunhal.
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Iniciando  a  análise  dos  depoimentos,  temos

apontamentos  a  delinear  no  tocante  à  argüição  do  Superintendente

Regional do IBAMA, Sr. César Luiz da Silva Guimarães, que asseverou:  

“... O IBAMA foi o órgão licenciador dos dois empreendimentos.
A Diretoria de Licenciamento em Brasília é quem foi responsável
pelo licenciamento. Em Rondônia nós temos a Superintendência,
ela  dispõe  de  um  núcleo  de  licenciamento  ambiental  e  após
concedida  a  licença  esse  núcleo  faz  o  acompanhamento  e  a
fiscalização do andamento das obras. Alguns questionamentos de
ordem  técnica  nós  não  temos  elementos,  nem  documentos
probatórios  para  que...  Podemos,  mas  claro,  estamos  aqui  no
sentido da possibilidade de conhecimento da Superintendência,
principalmente do núcleo de licenciamento em Rondônia, tentar
sanar algumas respostas que os senhores possam ter formulado,
mas  já  adianto  que  grande  parte  das  perguntas  técnicas
deveriam ter sido direcionadas à Diretoria de Licenciamento, que
é exatamente quem deu essa licença. Assim como o governo do
Estado  que  deu  anuência,  foi  essa,  que  todo  processo  de
licenciamento  é  feito  em  Brasília,  essa  Diretoria  que  é  a
responsável  por  todos  os  estudos  e  eu  fiquei  surpreendido
quando  a  Superintendência  foi  convidada  para  estar  presente,
mas em respeito, principalmente ao povo do nosso Estado, não
iria me furtar de maneira alguma de estar presente. Mas muitos
dos questionamentos de ordem técnica nós não temos elementos
o  suficiente  para  que  algumas  perguntas  sejam  formuladas,
sejam direcionadas...”

(...)
“...  Além disso,  a área onde foi  autorizada a construção de

Jirau,  grande  parte  dela  já  estava  autorizada,  já  estava
desmatada,  antropizada,  na  verdade.  Grande  parte  daqueles
canteiros  de obras  já eram pastos,  já  eram pastagens,  o  que
também, ambientalmente nós iríamos ganhar e muito porque a
supressão da vegetação daquela área seria reduzida...”

(...)
“... porque no projeto inicial o Rio Madeira seria barrado por

completo onde não existia barragem e onde já existe uma ilha já
existe um barramento natural, consequentemente nós teríamos
um impacto naquela área ambiental infinitamente melhor do que
barrarmos o Rio de uma só vez...”
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(...)
“...onde o Rio Madeira irá ter um aumento na sua capacidade

total, quando no topo da cheia ele não ultrapassaria a 5%, 10%
de área alagada. É um projeto extremamente ambicioso, é um
projeto novo e com certeza será um projeto hidrelétrico que pela
quantidade de energia gerada será o menor impacto ou será a
melhor  relação  de  custo/benefício  ambiental,  quando  eu  falo
custo/benefício  eu  falo  custo/benefício  ambiental,  que  vai  ser
inédito no mundo.  É uma usina com a capacidade enorme de
geração de energia com a menor área de alagamento...”

(...)

“O SR. VALTER ARAÚJO – Tudo bem. A segunda pergunta que
eu quero fazer ao senhor, e já vou encerrar também. O senhor
fez  menção,  na  sua  fala,  de  que  com  a  mudança  de  local,
principalmente por Jirau, lá na chamada Ilha do Padre, que já
existe um barramento natural e que a área já está antropizada e
que já existem pastagens e que tem um ganho ambiental. Mas as
notícias que nós temos não são essas. Por exemplo, quantos mil
hectares  seriam  alagados  se  fosse  feito  no  eixo  original,  de
acordo com a licença dada e com autorização dada pela SEDAM,
através  da  Lei  1776,  e  do  próprio  IBAMA,  qual  seria  a  área
alagada e com a mudança qual foi o aumento, a redução de área
alagada e onde é que está esse ganho ambiental que o senhor fez
menção?

O SR. CÉSAR LUIZ DA SILVA GUIMARÃES – O ganho ambiental
que eu fiz menção foi a respeito do próprio Rio. Como eu disse e
volto a explanar: a existência de uma ilha já é um barramento
natural. Eu não estou criando nenhuma estrutura de barragem
para a comunidade, para os animais ou para a biota que existe
naquela região. Aquela área já tinha uma grande porcentagem
daquele canteiro de obra que já era pastagem. Então não houve
necessidade de suprimir  vegetação,  o que no eixo anterior  eu
teria de fazer a supressão quase que total, porque era apenas
mata.  Nós  falamos  a  respeito  disso.   Não  focamos  em  área
alagada,  porque  a  informação  que  nós  temos  é  que  a  área
alagada seria o Rio cheio em algo em torno de 5% a 10% a mais
de  água  que  nós  teríamos,  além  da  área  alagada  que  nós
teríamos dentro de todo o processo. Essa pergunta específica, eu
acho que seria extremamente interessante de ser feita ao grupo
técnico que licenciou essa mudança de barragem. Nós fazemos o
acompanhamento,  como eu disse  para o  senhor,  e  fazemos a
fiscalização.”
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Sem querer transpor todas as indagações oriundas da

inquirição,  trouxemos  à  baila,  tão  somente  trechos,  que,  pela  simples

leitura,  demonstram  omissão  nas  respostas  aos  questionamentos,  bem

como dúvidas  quanto  à exatidão no prejuízo a ser  suportado pelo meio

ambiente como um todo.

O depoente  demonstrou em seu depoimento ausência

de  conhecimento  técnico  para  acompanhar  o  cumprimento  das

condicionantes,  bem  como  não  soube  informar  sobre  os  danos  reais

causados  com  a  implantação  das  UHE’s,  o  que  demonstra  a  legitima

preocupação  da  CPI,  fato  totalmente  evidenciado,  como  se  observa  em

documento anexo com a transcrição do depoimento. Fato relacionado aos

dois consórcios. 

A  ausência  de  fiscalização  diante  da  complexidade

ambiental  pode  impor  aos  cidadãos  do  Estado  de  Rondônia  ônus  não

revelado em estudos, devido à grande mutabilidade dos valores a serem

protegidos,  isso  porque  a  relação  homem-meio  é  inevitável,  cotidiana  e

permanente,  desde  simples  atos  fisiológicos  corriqueiros  até  a  produção

industrial  de  bens  de  consumo  destinados  a  satisfazer  todas  as

necessidades da sociedade moderna.

Questões como a área do novo alagamento e possível

ganho ambiental não foram evidenciadas pelo Superintendente.

Nesse ponto, há documento oriundo de órgão técnico

do Estado que demonstra o inverso; prejuízo patrimonial e ambiental ao

Estado.

O depoente informa ainda a existência de interferência

em UCE’s – Unidades de Conservação do Estado e, que já haveria um pré

acordo  entabulado.  Contudo,  não  mencionou  a  autorização  do  Poder

Legislativo para a formação desse acordo, o que demonstra infringência aos

dispositivos da Constituição do Estado de Rondônia, de leis, bem como à
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própria Licença de Instalação – item 2.23. Fato relacionado ao consórcio

ESBr.

Há  ainda,  nas  digressões  proferidas  pelo

Superintendente,  um  acordo  feito  para  a  destinação  das  madeiras  ao

programa Fome – Zero, sendo a madeira ofertada no câmbio, na Bolsa de

Valores de todo o país.

Ainda  na  oitiva,  outras  questões  foram levantadas  e

discutidas, produzindo vários pontos de divergência entre os Membros da

Comissão e o Superintendente, como por exemplo, a informação prestada

pelo Regional de que a área afetada pelo alagamento estaria antropizada

(ocupada pelo homem), fato contestado pelo Deputado Valter Araujo.

O Deputado cobrou provas de que o território que será

alagado estivesse ocupado pelo homem e, por isso degradado, já que essa

informação  pode  gerar  perda  de  riquezas  e  de  parte  do  patrimônio  do

Estado.

Portanto,  após  a  inquirição  do  Superintendente  do

IBAMA,  restou,  pelo  meio  de  prova  –  depoimento  –  comprovado  o

desrespeito à Constituição do Estado de Rondônia e de seus princípios, com

a  afirmativa  produzida  em plenário  de  que  não  há  autorização  para  a

supressão da madeira, nem mesmo autorização oriunda da Secretaria de

Estado  para  o  transporte  das  madeiras  (fato,  inclusive,  narrado  pelo

Secretário da SEDAM em oitiva nesta Comissão), nem mesmo autorização

legal para a interferência em unidade de conservação do Estado, além de

ausência de provas de ganho ambiental e da nova área de alagamento, com

a alteração do eixo. 

A CPI ouviu o Secretário de Estado de Desenvolvimento

Ambiental,  Sr.  Cletho  Muniz  de  Brito,  à  época,  que  trouxe  à  CPI,

importantes informações sobre o objeto da investigação.

Pelo teor das respostas, várias irregularidades e ilícitos

foram identificados, observando ainda, ausência de formalização legal junto
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à Secretaria,  de protocolos  necessários  à execução do empreendimento.

Fato imputado ao consórcio ESBr – Energia Sustentável do Brasil. 

Vejamos. Expõe o Senhor Secretário que:

“...Respondendo  a  sua  pergunta,  nós  por  diversas  vezes
mandamos para o Presidente  do Consórcio  da ENERSUS, para
que a gente tivesse o conhecimento de quantos hectares ou qual
a área que seria alagada no Complexo do Rio Madeira,  aonde
seria construída a usina de Jirau e algumas vezes, responderam
dizendo que se eu quisesse saber de alguma resposta, que eu
procurasse o IBAMA”.

 “...Todo  produto  florestal  que  é  extraído  no  Estado  de
Rondônia,  ele  tem  que  ter  uma  origem  para  poder  ter  um
destino,  a  origem  do  produto  florestal  se  for  num  plano  de
manejo, se for num corte raso, se for num reflorestamento, se for
numa supressão, num corte raso oriundo de uma construção de
uma hidrelétrica ele vai ter que ter uma destinação e para sair do
Estado, ele não pode sair com DORF, ele tem que sair com GF, e
para sair com GF o IBAMA vai ter que fazer os empreendimentos
ali  do  Santo  Antônio  e  de  Jirau,  eles  vão  ter  que  estar
cadastrados junto a SEDAM. E para nossa surpresa o Consórcio
Santo Antônio já está cadastrado na SEDAM e tem o CEPROF e o
consórcio Jirau não está cadastrado na SEDAM...”  

Em resposta ao questionamento sobre a participação da

Secretaria na implantação dos empreendimentos, expôs o Secretário que:

“...Não. Ela só teve participação no termo de referência que foi
antes da licitação, os dois empreendimentos, nenhum dos dois
foram  licenciados  diretamente  pelo  IBAMA  e  para  a  nossa
surpresa  algumas situações  que  deveriam ser  licenciadas  pelo
Estado dentro dos dois empreendimentos, principalmente do Jirau
por estar agregado a uma área do Estado, nós não ainda fizemos
a licença porque estamos impedidos pela via judicial  porque a
licença  que  nós  fizemos,  que  nós  pedimos  foram  todas
canceladas,  mas  entendemos  que  na  licença  que foi  expedida
pelo IBAMA, nós não tivemos participação. Agora teremos que ter
por quê? Porque tem várias unidades de conservação do outro
lado do Rio Madeira sendo ela: Rio Vermelho B, Rio Vermelho A,
Estação Ecológica Mujica Nava, Estação Ecológica Serra dos Três
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Irmãos, que pertence ao Estado de Rondônia e nós vamos ter
que ter a nossa voz lá naquelas áreas que pertence ao Estado de
Rondônia”.

A Secretaria, na dicção do Senhor Secretário, em sua

atribuição legal, “notificou o consórcio ENERSUS, por 04 (quatro) vezes, por

danos  ao  meio  ambiente,  posto  a  irregularidades  na  utilização  na

cascalheira  de  Jirau,  ausência  de  licença  de  operação  para  o  britador

primário  e  no  projeto  do  sistema  de  tratamento  de  efluentes  dos

alojamentos Pólo Industrial de Porto Velho”.

Some-se  a  isso  o  fato  de  que  a  empresa  não

apresentou inventário florestal e já há a identificação de cortes na área do

empreendimento. 

Assim, em forma cronológica e sintetizada, destacamos

os graves indícios de irregularidades apontados pelo Secretário da SEDAM,

principalmente, em face do consórcio ESBR:

 ausência  de  autorização  da  SEDAM  para  a

supressão de vegetação e, conseqüente ausência

para o transporte de madeiras;
 alteração  do  eixo  do  empreendimento,  sem

mensurar  conseqüências  danosas  ao  Estado  e,

principalmente,  sem  dar  ciência  à  Secretaria,

constituindo em ato ilegal;
 construção de um novo Distrito populacional, sem

aquiescência do Poder Público estadual;
 interferência  em  áreas  de  Unidade  de

Conservação  do  Estado  de  Rondônia,  sem

autorização  outorgada  pelo  Estado  (Poder

Legislativo) e pela SEDAM;
 notificação  do  empreendimento  por

irregularidades e danos ao meio ambiente;
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 ausência de autorização da SEDAM, nos termos

de  exigência  contida  na  Licença  de  Instalação

concedida  por  órgão  federal,  constituindo  em

irregular o empreendimento; 
 ausência de autorização do Estado, já que a Lei n

1.776/2007,  não  contemplou  o  novo  local  do

empreendimento.

Há nos anexos, ofícios confeccionados pela SEDAM que

expõem os fatos narrados, com a apresentação de documentos públicos que

evidenciam as mazelas do consórcio ESBr.  

Ato  seguinte,  a  CPI  ouviu  o  Senhor  João  Carlos

Mattoso Salgado,  engenheiro civil  da PCE – Projetos de Consultoria de

Engenharia, que foi a empresa contratada pela Norberto Odebrecht e Furnas

para o desenvolvimento dos estudos de engenharia desde a fase de estudos

de inventário e também na fase de estudos de viabilidade. 

Em resposta à indagação do Senhor Presidente da CPI,

disse que:

 “houve alteração do eixo pelo consórcio ENERSUS proposto no
estudo de viabilidade.  E esse deslocamento foi  feito  com uma
extensão que dependendo do âmbito que situaram hoje varia de
nove até quase doze quilômetros e meio a jusante na Ilha do
Padre.”

No tocante a alteração do eixo o Senhor  João Carlos

respondeu que:

“...  Nós  também  analisamos  essa  outra  situação  de  se
construir uma barragem em Cachoeira do Inferno naquela região
da Ilha do Padre. Descartamos essa possibilidade por conta de
que  teríamos  uma barragem maior,  bem maior,  quase  que  o
dobro  daquela  que  teríamos  em Cachoeira  do  Inferno  e  que
teríamos maiores impactos ambientais face ao aumento do
reservatório  entre  Cachoeira,  entre  Jirau,  Cachoeira  de
Jirau e Ilha do Padre ou Cachoeira do Inferno.  Então por
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esta  razão  ele  foi  descartado  esse  eixo,  essa  é  a  situação.”
(destacamos)

 O  depoente,  Sr.  João  Carlos  Mattoso,  diverge  de

várias sustentações feitas pelo empreendimento ESBr, não reconhecendo a

vantagem ambiental e econômica sustentada, bem como demonstrando que

o alagamento é bem maior do que o informado pelo consórcio e, por 03

razões não aconselhava a alteração do eixo: 

“Primeiro  delas  é  que naquele  local  exigiria  um barramento
bastante  longe  da  ordem  de  sete  quilômetros,  e  também
tínhamos dificuldades de conhecimento da própria geologia local
que poderia também aumentar significativamente os custos. E a
outra questão é uma questão ambiental, por que com aquele eixo
nós teríamos um aumento da área do reservatório e por essas
três questões nós abandonamos esse eixo e ficamos no eixo de
Jirau que era um eixo que nos parecia e que nos parece até hoje
uma  solução  onde  os  riscos  geológicos  eram  bastantes
minimizados.”    

Ou seja, ausência de conhecimentos técnicos do novo

local do empreendimento, exigência de um barramento maior e o aumento

do  reservatório,  com  o  destaque  para  ausência  de  conhecimento  da

geologia. Com o deslocamento do eixo para a jusante, há um acréscimo de

área de mais 44 quilômetros quadrados e com o deslocamento do eixo, há

um aumento  na área  inundada em mais  27  quilômetros  quadrados  nas

margens, inundando a unidade de conservação na margem esquerda.

Mesmo  em  se  considerando  o  fato  que  o  novo

alagamento é atribuição de órgão federal, qualquer lesão ao meio ambiente

e às gerações futuras, recai aos membros desse Poder a sua defesa. Trata-

se de direitos transindividuais, que são direitos de natureza  indivisível, de

que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstância de

fato,  não  sendo  possível  determinar  quantas  e  quais  pessoas  serão

efetivamente lesadas pela destruição ambiental, consequentemente,  não
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senso  possível,  também,  mensurar  o  dano  causado  a  cada  pessoa

individualmente. 

E, reforça-se essa posição quando se observa a invasão

em área pertencente ao povo rondoniense. 

Demonstra  o  engenheiro  civil  por  apontamentos

técnicos,  que existe  uma grande  omissão  nas  obras  da  UHE Jirau,  não

havendo índices técnicos complementares, nem mesmo estudo ambiental,

capazes de comprovar a justificativa do consórcio.

Continuando,  o  senhor  engenheiro  expôs,  por

apontamentos técnicos, que existe uma grande omissão às obras do UHE

Jirau, não havendo índices técnicos complementares, nem mesmo estudo

ambiental, capazes de comprovar a justificativa do consórcio. Na verdade,

sustenta que:

“eles  não tinham nenhuma informação local  de campo para
que pudesse subsidiar um arranjo com competência e, portanto,
um orçamento com qualificação. Então daí é uma situação que a
gente, eu pelo menos coloquei esse nome pessoalmente é que
naquele momento ele não tinha um projeto, naquele momento
ele tinha um esboço. E a partir daí qualquer comparação entre
esse esboço e o estudo de viabilidade perdia sentido, por que não
tinha qualificação adequada para efeito dessa comparação.” 

No  tocante  a  realocação  de  Nova  –  Mutum expôs  o

técnico que:

 “Essa também é outra alegação da ENERSUS que também não
tem fundamento, não tem base. No estudo de viabilidade no EIA,
a recomendação expressa no EIA é de que toda a Vila de Mutum
seria realocada e isso foi implementado e considerado um estudo
de impacto ambiental e também nas estimativas de custos que
foram realizadas pela equipe ambiental.  Então não há nenhum
fato novo entre aquilo que nos postulamos a época e o que a
ENERSUS está falando agora. Então não há nenhuma consistência
na afirmativa  de  que agora com o projeto  no eixo  novo essa
situação estaria melhor atendida. Ela não está melhor atendida,
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ela  está  igualmente  atendida  por  conta  de  que  é  uma
recomendação do estudo de impacto ambiental.”

As informações técnicas expostas pelo depoente, não

foram contraditadas pelo consórcio ESBr; ao contrário, os representantes do

referido consórcio trouxeram informações imprecisas,  sem lastro técnico,

sempre apoiando em assertivas econômicas e potenciais ganhos ao meio

ambiente, contudo, não demonstrado de forma real a vantagem ambiental.

Ora, não é difícil  de mensurar os ganhos ambientais,

quando se pode afirmar, com plena convicção, de que houve redução em

área  de  alagamento  ou  mesmo  quando  se  demonstra  que  existem

condições favoráveis ao empreendimento em outro local.

O fato e que isso não ocorreu. Os representantes do

consórcio  ESBr,  expõem  teses  sem  convicção  e  sem  o  mínimo  de

razoabilidade  técnica,  somente  indagando  às  vantagens  econômicas,

contradizendo o autor do projeto inaugural da obra.

As  comparações  expostas  pelo  consorcio  ESBr,  em

repostas  aos  questionamentos  da  CPI,  divergem  do  foco  pretendido  e

evidenciado, tentando impor uma ótica não fulcrada neste trabalho, o que

demonstra o desleixo com a complexidade que envolve o tema, importando

diretamente  em  assertiva  prejudicial  ao  Estado  de  Rondônia,  sem  se

importar com os prejuízos advindos. 

É  dizer,  os  danos  à  população  e  os  estragos  da

execução contratual não importam; o que se objetiva é o resultado final,

energia, política e principalmente, o lucro.

Certo axioma popular é de aplicação perfeita ao caso

em evidência e  a investigação parlamentar,  no sentido de que o tempo

demonstrará as conseqüências danosas ao meio ambiente, ao homem e ao

Estado.  
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Convidados  a  auxiliar  nas  investigações  da  CPI,  o

Ministério Público Federal se fez representar pela Dra. Nadia Simas Souza

e o Ministério Público do Estado, pela Dra. Aidee Moser Torquato Luiz.

Na ocasião, a Dra. Nadia, expôs que:

 “existem várias ações civis públicas propostas (...) Desde a
proposta de instalação das usinas nós temos várias ações com as
licenças prévias, licenças de instalação, com a mudança do eixo e
nós  temos  ainda  algumas  ações  civis  públicas  propostas  por
associações privadas, em que a gente acompanha como fiscal da
lei, razão pela qual a gente não ajuizou as ações.”

Ressaltou que há uma ação:

 “que é justamente essa troca do Eixo de Jirau, Licença de
Instalação  e Licenças  Prévias  de Jirau  (...) em relação aquela
mudança de eixo quando nós ficamos sabendo mandamos para a
Assessoria Técnica em Brasília do Ministério Público Federal que
constatou que essa mudança de eixo não estaria contemplada no
estudo de impacto ambiental. Foi à razão do ajuizamento da ação
em 2008, em agosto de 2008. E, a partir daí, depois da licença de
instalação  ela  foi  conferida  às  usinas  sem  que  tivessem  sido
cumpridas  as  condicionantes  exigidas  na  Licença  Prévia.  Mais
uma vez  nós  contamos  com a  equipe  técnica,  se  eu  não  me
engano  do  Ministério  Público  Estadual,  e  aí  nós  ajuizamos  as
ações justamente contestando essas licenças.”

Disse que a justificativa do consórcio para alteração do

eixo seria a de que:

“...  a obra ficaria mais barata, a energia ficaria mais barata.
Mas pelo nosso estudo técnico em Brasília não foi contemplado o
estudo  impacto  ambiental.  O  estudo  impacto  ambiental  não
contemplou  esta  mudança.  Então  nós  não  concordamos  com
isso.”

O Ministério Público do Estado, representado pela Dra.

Aidee,  ratificou  os  depoimentos  anteriores,  no  tocante  aos  danos
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ambientais  causados  e  sem  estudos  técnicos,  aos  aflitos  sociais  e

econômicos enfrentados pela população. 

Do  depoimento  prestado,  o  mais  grave  cinge-se  às

ações ajuizadas com o objetivo de demonstrar que a alteração do eixo de

Jirau, corresponde na verdade, uma burla à Lei n. 8.666/93, com o intuito

de fraudar o certame e a competitividade, com todo o prejuízo suportado

pelo  meio  ambiente  e  pelo  homem,  principalmente  aos  que  vivem  na

região.

O depoimento da Ilustre Promotora, bem como com o

documento apresentado (mapa), tornou-se fato irrefutável a ilegalidade na

alteração do eixo, sem autorização legislativa. Vejamos o que respondeu a

Dra. Aidee:

         

 “Eu tomei conhecimento dessa Lei, na verdade quando nós
ajuizamos essa ação inicial em razão de nós não buscarmos as
questões estaduais eu não conhecia essa Lei. Conheci essa Lei no
dia  da  audiência  da  ação  popular,  não,  da  ação  civil  pública
movida  contra  o  empreendimento.  Eu tomei  a  liberdade  de
colocar as coordenadas dessa lei no geoprocessamento e
verifiquei  que a  área do barramento  escolhido não está
incluída nesta Lei. Aqui ela está Santo Antônio e Jirau e mais
outra  área  que  eu  imagino  que  seja  o  canteiro  de  obras,  o
canteiro de obras. Mas a Cachoeira do Inferno não está incluída
nestas coordenadas.” (destaque nosso)

Portanto, novamente, observamos a irregularidade e a

insustentabilidade justificada pelo consórcio ESBr de que a Lei contemplou o

novo local, fato demonstrado por prova técnica, precisa e segura. 

Mas não é só.

No Ofício 3742/09 – SEDAM, a Secretaria afirmou que

houve  desrespeito  aos  ditames  da  Lei  em  destaque,  infringindo  a

autorização concedida.    

E, esta Comissão independente e seria irá destinar todo

o material colhido para órgãos federais, estaduais e municipais, além de
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remeter cópia aos Ministérios Públicos, Tribunal de Contas da União e se for

preciso da mídia nacional e internacional,  a fim de evidenciar a falta de

respeito às normas e pessoas que aqui residem.

Continuou a CPI em instrução processual.

Quando da oitiva dos representantes dos consórcios, na

audiência  de  1º  de  dezembro  de  2009,  o  deputado  Valter  Araújo,

questionou a aplicação de determinados recursos compensatórios, aplicados

em obras públicas com sobrepreço. 

Ponderou  especificamente,  sobre  os  valores

apresentados  em  planilhas  fornecidas  pelos  empreendedores,  para  a

reforma de uma escola, que estão, demasiadamente, desproporcionais aos

preços praticados pelo Estado. Vejamos.

“E aí, quando eu vejo desde o começo essa discussão e por isso
que nós fizemos esse requerimento pedindo a relação dos valores
das compensações, qual é a destinação, quem é que ajudou a
definir, qual é a forma de aplicação, se já licitou, que encaminhe
cópia do processo licitatório? É porque quando eu vejo falar de
uma reforma de uma escola dois milhões e meio de reais dá até
um calor em mim, porque eu não conheço nenhuma planilha de
obras, e eu já trabalhei  com obras, que uma reforma de uma
escola  com 20 salas  de aula,  ainda que você  coloque cozinha
industrial,  banheiro de luxo, acessibilidade, teto solar,  sei  lá o
que vai colocar, você não gasta dois e meio milhões de reais, e aí
não estou criticando o consórcio não, estou falando da prefeitura,
a responsável por isso é a prefeitura, porque a média hoje para
se construir uma escola, por exemplo, com cinco salas de aula
com toda estrutura que precisa, com cozinha industrial e tudo, é
uma média de no máximo duzentos e cinquenta mil reais. Uma
reforma de uma escola do tamanho dela, tem 25 salas de aula,
eu não sei, nem fazer uma aferição porque uma escola com cinco
teria  uma  média  de  517  metros,  eu  não  sei  nem fazer  uma
aferição aqui porque eu não sei quais são as reformas, mas para
construir eu sei que ela não passa de um milhão, já extrapolando
tudo. Então quer dizer, se está gastando dinheiro de construir
três, Deputado Tiziu, ou de reformar dez e ampliar para reformar
uma, e quem é lesado com isso é o povo. Porque, inclusive, se a
minha  informação  não  é  errada,  o  dono  da  empresa  que  vai
reformar é marido da Secretária que cuida dessas obras oriundas
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das compensações. E aí? As verbas de compensação vão virar
compensação política para um grupo de interesse do prefeito, de
A ou de B? E o povo? E os meninos que estão sem escola? E a
mãe de família que tem que sair?”

Delineou-se dois problemas: superfaturamento e fraude

na concorrência. 

E, em reposta ao Ofício n. 0697/GDTJ/2009, o DEOSP –

Departamento Estadual de Obras Públicas, expôs em documento que o valor

apresentado para a reforma da Escola Joaquim Vicente Rondon destoa em

muito dos preços praticados em reformas e construções de prédios públicos

escolares. O documento foi firmado pelo engenheiro Renato Eduardo Rossi.

A evidência da ilegalidade foi  publicada em meios de

comunicação, como se observa1:

“Outra obra em execução pelo consórcio, com planilha oriunda do
Gabinete  do  Prefeito  é  a  reforma  da  Escola  Joaquim  Vicente
Rondon  na  Avenida  Jatuarana,  que  está  sob  investigação  por
parte do Ministério Público de Rondônia. Na obra compensatória,
mais de dois milhões e setecentos mil são gastos na reforma de
uma  escola.  Isto  mesmo  leitor.  Não  estão  construindo  e  sim
reformando, com dinheiro que dava para construir  pelo menos
duas  novas  escolas,  que  poderiam  efetivamente  aumentar  a
oferta de vagas na rede pública municipal para atender os novos
moradores da capital. Isso sem contar que a referida escola já
havia sido reformada recentemente pelo município.
 
Outra  obra  também  chama  atenção  pelos  seus  custos.  No
chamado  anexo  1,  a  PMPV  pediu  dois  milhões  de  reais  para
asfaltar 2 quilômetros de ruas no distrito de Jacy Paraná. Exatos
R$1.000.000,00 por 1 Km de camada asfaltica. Recentemente, o
Estado de Rondônia inaugurou a RO-133, rodovia de 68 km com
dezenas  de  bueiros  e  pontes.  Gastou  para  tanto  R$  38.474.
976,61. Pouco mais de quinhentos mil reais por Km, valor bem
abaixo do previsto por Roberto Sobrinho para asfaltar "dois km"
em  Jacy-Paraná.  Com  certeza,  Governo  e  Prefeitura  possuem
tabelas diferentes.”

1 http://www.rondoniaovivo.com/news.php?news=57896
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Portanto,  não  poderíamos  deixar  de  observar  e  de

analisar,  mesmo  que  superficialmente,  que  os  recursos  financeiros

repassados ao Município de Porto Velho, a título de compensações, quando

de  sua  aplicação  em obras,  encontram grande  diferença  em relação  às

obras públicas realizadas pelo Estado.

E, para mensurar o problema, essa Comissão dispõe de

documento  que  contém  planilha  de  aplicação  dos  valores  no  âmbito

municipal  e  estadual  e,  diante  da  diferença,  enviou  documento  para  a

manifestação do Poder Municipal.

A  questão  merece  ser  apurada  pela  instituição

competente,  in casu, os Ministérios Públicos, que receberão cópia integral

dos autos e anexos desta Comissão.   

Ainda  em  oitiva,  a  Comissão  ouviu  ainda,  a  Sra.

Fabenizia Batista Damasceno, representando a Colônia de Pescadores do

Rio Madeira, que detêm aproximadamente 4.800 (quatro mil e oitocentos)

pescadores cadastrados, na Colônia Z- 1, com atuação no Baixo Madeira.

Em relato  à  Comissão  expôs  a  situação  dramática  e

caótica vivenciada pelos pescadores, ressaltando que:

“...  A gente está sentindo na pele, as pessoas que já foram
deslocadas estão sentindo, o peixe, não tem mais peixe como
tinha antigamente.  Muita gente já está passando necessidade.
Isso a gente ouve quase todos os dias lá  na Colônia, chegam
pescadores lá.  Então, assim, está um caos total.”

Disse ainda a  Sra. Fabenizia que estão reivindicando

uma compensação, não mencionando qual a finalidade da compensação, já

que houve indenização no valor de R$ 109.000,00 (cento e novel mil reais)

por família.

Das indagações feitas pelos Parlamentares, evidenciou

que  a  preocupação  dos  pescadores  não  cinge-se  às  compensações

financeiras, mas, às atividades que serão desenvolvidas pelos pescadores,
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com a proibição de pescar ou mesmo com a diminuição em cardumes que

mantêm  a  sobrevivência  das  famílias,  não  havendo  ainda  o

acompanhamento  por  profissionais  da  área  social,  com a  transformação

abrupta de suas vidas.   

Reportou  que “os  dois  consórcios são  responsáveis

pela alteração no modo de vida dos pescadores”.

Expôs  que  não  houve  a  apresentação  de  nenhum

programa de qualificação profissional e que muitos pescadores não sabem o

que fazer e não tem local certo para sua nova moradia. 

Pelo  depoimento  prestado,  percebe-se  a  ausência  de

medidas  paliativas  e  de  efeitos  imediatos,  objetivando  o  convívio

harmonioso,  com  acompanhamento  profissional,  apresentando  a

reivindicação de compensação provisória, até a capacitação dos pescadores

para  outras  atividades  profissionais  ou  mesmo  comerciais,  arcando  os

consórcios com o ônus desse desenvolvimento.

Até há nos anexos documentos que demonstram que o

consórcio  Santo  Antônio  Energia  constituiu  programa  social  de

requalificação profissional, não havendo informação sobre a disponibilização

aos pescadores.   

Esta Comissão Parlamentar de Inquérito, continuando a

instrução processual,  proferiu  a oitiva dos representantes dos consórcios

que  se  encontram  anexadas  e  não  evidenciam  atos  irregulares,

contrapondo, contudo, aos outros meios de prova constante.    

Outros  02  (dois)  representantes  de  entidades  foram

ouvidos  (Valter  Pinheiro  Costa,  representante  da  Cooperativa

AGROFLORESTAL sustentável de produtores rurais do Estado de Rondônia e

Moacir Jerônimo, representante o movimento de defesa dos consumidores

e comerciantes  de Jaci-Paraná),  destacando as  mazelas  enfrentadas nos

Distritos de Porto Velho, havendo a elevação de índices sociais negativos,

tais como: aumento de malaria e de doenças regionais, elevado índice de
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prostituição, ausência de serviços públicos necessários para a subsistência

familiar, bem como o não atendimento ao princípio da moradia.  

Dos  problemas  expostos  pelos  representantes,  o  de

maior  impacto  e,  conseqüentemente,  gravidade,  reflete  na  ausência  de

prestação do serviço público de saúde, não havendo profissionais para o

atendimento da população, com a elevação de índices de malária, dengue e

de doenças correlatas ao segmento em destaque, como diarréias, hepatite,

dentre outras.

E, por tudo que se demonstrou até o momento com a

oitiva dos representantes de entidades da região, não se observa qualquer

medida adotada pelo  Poder  Publico  Municipal  para  minimizar  ou  mesmo

eliminar  os  problemas  expostos,  embora  tenhamos  observado  inúmeros

recursos financeiros para o setor de saúde do Município de Porto Velho.

Ou  seja,  a  estrutura  física  no  setor  de  saúde  do

Município, continua caótica e não sofre ampliações para a nova demanda.

E, no plano de compensações, há rubrica destinada às

reformas de Policlínicas Municipais, não havendo verba para a construção

de centro de saúde nas regiões mais afetadas. 

Em 15.12.2009, a CPI ouviu e inquiriu a  Sra. Telma

Delgado  Monteiro,  representante  da  ONG  KANINDÉ  -  Associação  de

Defesa Etno Ambiental KANINDÉ, com sede em Porto Velho, atuando há

dezesseis anos na região de Rondônia e Amazônica. A Sra. Telma informou

que ocupa a função de Coordenadora de Energia e Infraestrutura para a

Amazônia.

Da oitiva  da Sra.  Telma, que apresentou fotografias,

tabelas,  fichas  oficiais  e  documentos  relacionados  à  construção  dos

empreendimentos, alguns trechos são de grande relevância, informando:

 Ausência de licenciamento de pedreiras;
 Ausência  de  informação  sobre  o  resgate  dos  peixes  e  de

também da construção dessas ensecadeiras;
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 Interferência na margem esquerda do Rio Madeira - floresta do
rio Vermelho, unidade de conservação;

 Indicios de que a alteração já estava acordada antes do leilão;
 Manutenção de preços na venda da energia, enquanto houve

uma severa redução do valor do dólar;
 Ausência de estudos específicos - EIA/RIMA, novo processo de

licenciamento para a usina de Jirau.

Concluindo  a  oitiva,  a  Sra.  Telma,  corroborou  ao

argumento para a instalação da CPI, expondo que o Estado está omisso,

não interferindo em atribuições de sua competência, causando prejuízos à

população. Vejamos a conclusão da representante da ONG Kanindé, que

ainda denunciou a probabilidade de existência de sobrepreço na construção

de quarenta e oito salas de aula por oito milhões de reais pelo Consórcio

Santo Antônio:

“... Na realidade eu acho que está faltando é fiscalização, não
só do Estado como do próprio IBAMA, eu não sei se é falta de
pernas  do  IBAMA e  certa  deficiência  do  Estado,  porque se  os
senhores puderem observar os estragos, a retirada, a quantidade
de madeira que foi feita nas obras de Jirau e mais outro tanto
que  foi  feito  nas  obras  de  Santo  Antônio,  a  pergunta  é  a
seguinte: Onde está essa madeira? Como ela está sendo cuidada?
Onde ela está sendo estocada? Onde estão as vistorias a respeito
disso?”

A ambientalista da equipe da Kanindé, expôs que em

operação,  constatou  o  levantamento  de  índios  isolados  na  Mujica

Nava/Serra dos Três e PARNA Mapinguari, e, lá encontraram os vestígios

dos índios isolados.

Juntou  ainda,  varias  fotografias,  demonstrando

inclusive, a invasão em unidade de conservação do Estado, em julho de

2009.  
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A CPI, em fase conclusiva, encerrou os trabalhos com a

designação de duas audiências públicas: uma no Distrito de Jaci – Paraná e

outra no Distrito de Mutum – Paraná.

No dia 26 de março do corrente ano, a CPI iniciou a

audiência  publica  no  Distrito  de  Jaci  –  Paraná,  sob  a  Presidência  do

Deputado Estadual Tiziu Jidalias, compondo a Mesa os Deputados Estaduais

Valter Araujo, Jair Miotto, Wilber Coimbra, Kaka Mendonça e Iziquiel Neiva.

Presentes na Audiência Pública, o Sr. Valdir Hamatchuc

– representante da SEDAM, representantes dos consórcios e dos distritos.

A Associação de Moradores, Comerciantes, Empresários

e Lideranças Comunitárias do Distrito de Jacy - Paraná, através do Oficio

001/2010,  apresentou,  em  síntese,  os  maiores  problemas  enfrentados,

principalmente, nos setores da educação, saúde e segurança. Expõem que

houve aumento da população local, não havendo, contudo obras estruturais

para atender os serviços básicos.

Evidenciaram que a  omissão no setor  de saúde está

causando vitimas e que a população está sofrendo pelo não atendimento,

sendo que o único posto de saúde não funciona nos sábados e domingos.

Demonstraram  a  preocupação  com  os  términos  da

obra, relacionada ao desemprego, uma vez que não há nenhum programa

de capacitação profissional. 

Ao  final  do  documento  solicitaram  dos  consórcios

Colégio, Hospital, Creche, Praças, Centro de Esportes e Central de Policia,

tendo em vista a ineficiência do contingente no local.

Os  representantes  do  Distrito,  Associações,  Etnias,

foram ouvidos pelos Membros da CPI com suas respectivas reivindicações,

bem como foram ouvidos os representantes dos Consórcios. 

O  representante  do  Consórcio  Santo  Antônio  –  Sr.

Roberto Camilo da Cruz Oliveira, apresentou slides demonstrando as ações

desenvolvidas,  dentre  elas  qualificação  profissional  da  população  como
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pedreiros e eletricistas. Afirmou que já teria firmado acordo com quarenta e

oito por cento da população para remanejamento de área. Ao final de sua

exposição afirmou que não se furta do compromisso para com a população,

estando à disposição para assinatura de um acordo com vistas a atender a

demanda da região nos serviços essenciais. 

Logo  após,  foi  dada  a  palavra  ao  representante  do

Consórcio Jirau – Sr. Charles Ferreira, que afirmou ter o Consórcio fórum de

debates  para  solução  dos  problemas  das  comunidades,  etnias  e  outras

pessoas atingidas pela construção da UHE. 

O  Sr.  Valdir  Hamatchuc  –  representante  da  SEDAM,

informou que as licenças ambientais e de instalação foram fornecidas pelo

Órgão Federal Ambiental (IBAMA) e que os consórcios não regularizaram a

extração  da  madeira  e  negam  informações  dos  danos  causados  nas

unidades de conservação do Estado. 

Inúmeras  reivindicações  foram  apresentadas,  tais

como: outro local para o desenvolvimento de suas atividades comerciais,

problemas  com  as  estradas  vicinais  que  serão  inundadas,  ausência  de

energia elétrica na localidade, com o alagamento, ausência de planejamento

e normatização com os garimpeiros.

As  intervenções  verbais  procedidas  pela  população

local, com amplos detalhes, não deixam duvidas à respeito da preocupante

situação  encontrada  no  Distrito;  desordem,  informações  divergentes,

ausência  de  serviços  públicos  e  de  cumprimento  de  acordos  com  as

construtoras, além do surgimento de vários outros problemas estruturais e

familiares. 

De  todas  as  participações,  a  que  mais  reflete  a

indignação da população do Distrito  foi  observada pelas palavras  do Sr.

Neuri, representante da Comunidade de Jacy-Paraná, expondo que não tem

conhecimento  sobre  as  compensações  para  o  Distrito,  não  havendo

informações  de  valores  e  de  forma  de  aplicação.  Requereu
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acompanhamento  de  técnicos  para  constatação  do gasto  da reforma na

escola Cora Coralina no importe aproximado de R$ 1.200,000,00, já que

sua filha estuda na referida unidade e os ventiladores sequer funcionam. 

Outra importante e grave denúncia foi levada a público

pelo  Sr.  Elivaldo  Alves  de  Brito,  que  expos  a  intimidação  que  os

moradores  estão  sofrendo,  sendo  perseguidos  e  ameaçados  por

parte do Consórcio ESBr  – para receber as indenizações por parte dos

funcionários dos Consórcios.

Como  já  reportado  acima,  há  denúncias  de  que

empregados  de  alto  escalão  do  consórcio  ESBr,  estão  ameaçando  os

moradores,  retirando-os  das  casas  com  todo  o  tipo  de  humilhação,

zombando da justiça e das instituições sérias, apresentando valores para as

indenizações  desproporcionais  aos  valores  apresentados  pelo  consórcio

Santo Antônio2.

Sabendo  do  poder  econômico  e  político  que  detêm,

pretendem discutir  em  juízo  as  indenizações,  utilizando-se  de  todos  os

meios possíveis para não indenizar o que é de direito a cada morador. E, a

resistência torna-se inútil,  porquanto utilizam de expediente judicial para

depositar os valores ínfimos em juízo e discutir a demanda por anos.       

No dia 24 de abril  do corrente ano, houve audiência

pública  no  distrito  de  Mutum –  Paraná,  sob  a  Presidência  do  Deputado

Estadual  Tiziu  Jidalias,  compondo a  Mesa ainda os  Deputados Estaduais

Valter  Araujo  e  Jair  Miotto.  Estiveram  presentes  representantes  dos

consórcios, representantes de ensino, representantes da etnia Caxarari, dos

garimpeiros, além de representantes de associações civis e da população

local.

Os  moradores  do  Distrito  de  Mutum  -  Paraná

apresentaram  onze  reivindicações,  destacando-se  a  realização  de  um

seguro pelos Consórcios para as residências por no mínimo cinco anos, o

2 http://www.tudorondonia.com/noticias/moradores-protestam-contra-usina-jirau-,18694.shtml
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direito  de  perceber  ao  proprietário  de  imóvel  rural  e  urbano

concomitantemente, o equivalente a dois módulos fiscais do INCRA e um

lote  na  área  urbana,  carta  de  credito  de  valor  mínimo  suficiente  para

aquisição de outra residência, verba de manutenção temporária no valor de

três salários mínimos por um período de três anos, percepção de assistência

técnica  até  o  restabelecimento  de  ocupações,  realização  e  revisão  dos

cadastros  das  famílias  da  região  e  cadastramento  e  requalificação

profissional e respectiva indenização aos garimpeiros da região. 

O povo Caxarari, por seu representante, questionou a

inércia  da  FUNAI  no  tocante  ao  acompanhamento  das  atividades  de

construção da Usina de JIRAU. Mencionaram que não houve amparo e o

resguardo das tradições  e  do  convívio  da etnia,  bem assim,  não houve

qualquer  monitoramento  dos  reflexos  negativos  com  a  construção  da

referida Usina. Manifestaram-se insatisfeitos com o pagamento irrisório das

indenizações e com a afronta aos direitos indígenas.

O  Sr.  Elivaldo  Alves  Brito,  morador  do  Distrito  de

Mutum  –  Paraná,  expos  sua  preocupação  no  tocante  aos  moradores

excluídos  de  qualquer  indenização  ou  outro  programa de  contemplação,

cingindo-se aos garimpeiros que trabalham no garimpo de São Lourenço,

Macisa, Cerombras e Gaviões.

Expos em documento e reafirmou em audiência pública,

que os garimpeiros são cidadãos e que têm direitos e garantias destacadas

na Constituição e, que estão sendo retirados de seus lares “a contra gosto”

em nome do progresso do país; que eles não detêm destino futuro e que

muitos  não  sabem ler  e  escrever,  exigindo  o  remanejamento  de  forma

justa.       

O  Senhor  Emídio,  noticiou  que teve  que desistir  das

frentes em luta pela comunidade, eis que tinha que manter sua família e

que os fatos relacionados com a indenização estavam causando prejuízos de

ordem financeira.
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Assessores deste Parlamento destinaram-se ao Distrito

de  Mutum  –  Paraná  para  colher  informações  sobre  alguns  desmandos

perpetrados por empregados da ESBr.

Ouviram a Sra. Elissandra Morais Ferreira, expondo que

reside com quatro filhos menores, sendo que saiu da residência no sábado à

tarde e, no domingo derrubaram a casa dela; teve que construir um barraco

de lona para não ficar ao relento com os filhos.

A Sra. Maria das Dores de Souza Lores diz que recebeu

uma ordem para deixar o local em dez dias por bem ou por mal. Relatou

que houve corte de energia e que não somente vai sair do local algemada.

A Sra. Valcinéia de Souza Nunes disse que passou em

concurso  público  e  que  não  pode  alugar  um  local  para  morar,  sendo

impedida, residindo atualmente num posto de saúde com outras pessoas.

Pois bem.  

Dentre  todas  as  questões  enfrentadas,  os  problemas

comuns  foram  destacados  quase  de  forma  unanime.  Problemas  com  o

aumento na criminalidade, aumento na prostituição, aumento de endemias

e de vetores  de transmissão,  bem como problemas com os valores das

indenizações, que não condizem com os atuais valores reais de mercado. 

De  tudo  o  que  foi  colhido,  soa  como  prevalência

palavras de desespero, de indignação e de temor ao futuro das pessoas

afetas diretamente às construções.

O deputado Valter Araújo, explanou suas preocupações

inerentes  às  obras,  fazendo  questão  de  frisar  que  não  é  contra

empreendimentos que tragam o desenvolvimento do Estado e melhorias

para  a  população;  contudo,  expos  que  fatos  prejudiciais  à  família  e  à

sociedade estão  em plena  evidencia,  destacando a  preocupação  com as

crianças e adolescentes da região.

Questionou,  na  audiência  pública,  sobre  os  planos

educacionais e sociais para a contemplação dos jovens, uma vez que, o que
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sopesa ao futuro são filhos desamparados e não assistidos, em decorrência

da  exploração  sexual  e  de  outros  fatores  correlacionados  aos

empreendimentos.

A Comissão procedeu a oitiva de autoridades públicas e

de  pessoas  envolvidas  com  o  objeto  da  investigação,  ofertando  aos

consórcios o direito de ter ciência e de contraditar os fatos imputados como

irregulares.        

Passando  para  o  meio  de  prova  documental,

dentre os inúmeros volumes analisados pelos técnicos, reportaremos aos

interligados ao objeto dessa Comissão e apresentaremos os documentos

constantes nos anexos.

Preliminarmente, e essencial, cinge-se na observância

do  não  cumprimento  de  prerrogativa  constitucional  outorgada  ao  Poder

Legislativo, especificamente, sobre a infringência ao Art. 29, XXVII, na qual

estipula competência privativa da Assembleia Legislativa para autorizar e

aprovar  acordos  ou  contratos  com entidades  de  direito  privado,  de  que

resultem para o Estado encargo não constante na lei orçamentária.

E,  o  valor  de  aporte  conferido  pelas  Usinas,  não

ingressou no contexto de lei orçamentária. Considerando a inflexibilidade do

orçamento,  os respectivos valores repassados ao Estado, deveriam estar

conferidos como créditos adicionais.           

No que concerne a atribuição estatal, especificamente,

em referência às autorizações ambientais e aos atos de fiscalização, restou

evidenciada várias irregularidades e ilegalidades.

Bem exposto no depoimento do Senhor Secretário de

Estado  de  Desenvolvimento  Ambiental,  à  época,  não  se  observa  pelos

documentos anexados autorização e o cadastro do consórcio ESBr para as

demandas ambientais.
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O Ofício  n 751/GAB/SEDAM, informa a suspensão da

Autorização  n.  01/2009,  logo,  não  havendo,  por  força  de  norma

constitucional, bem como por determinante na Licença de Instalação, ato

administrativo normativo capaz de gerar a aptidão para os atos executórios

em área de desenvolvimento ambiental.  

Observa-se  também,  pelos  documentos  acostados,  o

cadastro  do  consórcio  Santo  Antônio  junto  a  SEDAM  e  a  emissão  do

CEPROF,  enquanto  o  consórcio  ESBr  não  está  cadastrado  e,  por

conseqüência, não detém CEPROF. 

Não há de igual forma, autorização para a supressão de

vegetação e o respectivo  transporte de madeiras,  sendo que consta  em

documentos  enviados  pela  Secretaria  a  obrigatoriedade  de  retiradas  de

madeiras até a COTA 90. Ou seja, por força ambiental  e destacado em

cláusula editalícia, com os anexos ao edital, o consórcio ESBr, deve realizar

a supressão de madeiras até o nível de água máximo de operação, que,

segundo estudos de viabilidade perfazem até a Cota 90.

O próprio consorcio ESBr, enviou documento à SEDAM,

na qual foi lido em plenário pelo Secretário de Estado, enviado pelo Senhor

Antonio Luiz Abreu Jorge, expondo que haverá a extração de madeira ate a

Cota 90, nos termos da Resolução 302/2002 do CONAMA e que a área entre

a Cota 85 e a Cota 90, será utilizada posteriormente para a agricultura

regional.   

A  ausência  de retirada da matéria  prima até  o nível

máximo de operação, observado pela Secretaria, conduz a nova ilegalidade,

já que não se cumpre condicionante exposta em Licença.

E, já há denúncia, ilustrada com fotografia apresentada

pela Dra. Telma da ONG Kanindé, demonstrando as atividades em Unidades

de Conservação, de forma ilegal, sendo que, lógico e evidente, que para a

consecução  do  empreendimento,  o  consórcio  está  retirando  madeira  da

região.
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Uma dúvida paira, neste momento, nesta Comissão. Se

há a retirada de madeira do local. Onde estará sendo acondicionada esta

matéria prima?

Novamente,  fato  que  deveria  ser  acompanhado  pela

Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento  Ambiental,  já  que  a  Licença

Prévia  exige  dos consórcios  que a  utilização e a  destinação da madeira

retirada deve gerar riquezas em projetos da região.   

A SEDAM emitiu, tão somente, as Notificações n. 3.868,

3.870  e  3.871  e  3.872  em  face  do  consorcio  ESBr,  por  conta  de

irregularidades na Cascalheira, na Licença de operação do britador primário,

no projeto de sistema de tratamento de efluentes dos alojamentos e no

projeto  no  tratamento  de  efluentes  dos  alojamentos  “Pólo  Industrial  de

Porto  Velho”.  Ou seja,  Notificações que ensejam irregularidades,  não se

sabendo  por  qual  motivo  não  há  notificações  e  autuações  por  crimes

ambientais cometidos de conhecimento da Secretaria, porquanto conhecidos

por esta Comissão.  

Em razão das Notificações destacadas, a ESBr ajuizou

Contranotificação ao Estado, com interposição de recurso junto ao Tribunal

Federal,  reconhecendo  a  Desembargadora  a  legalidade  na  atuação  do

Estado, desprovendo o agravo interposto pelo consórcio. 

Na área da saúde pública. O Diretor Dr. Mauro Shugiro

Tada, do CEMETRON – Centro de Medicina Tropical do Estado de Rondônia,

apresentou à CPI, Relatório de Saúde, expondo a situação vivenciada em

determinados locais ligados às construções, com destaque para o aumento

de doenças endêmicas e de vetores de transmissão, com o crescimento de

malária, dengue e parasitoses.    

O  Relatório  aponta  ainda,  com  dados  do  IPEPATRO,

grande prevalência de portadores de vírus ativos ( HbsAg = 6,7%), com

incidência muito alta para o vírus da hepatite C (Anti-HCV= 6,3%).

34



ESTADO DE RONDÔNIA
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO – USINAS DO RIO MADEIRA

Expõe  o  laudo  que  “nas  áreas  ribeirinhas  de  Porto

Velho um inquérito sorológico mostrou que quase todas as crianças são

sorológicamente  positivas  para  o  vírus  da  hepatite  A.”  Há  ainda  varias

manifestações  endêmicas  por  helmintos  (verminoses),  leishmaniose  e

doença de chagas.

Em  resposta  a  expediente  dessa  CPI,  a  SESAU  –

Secretaria  de  Estado  de  Saúde  enviou  recente  relatório,  contendo

informações preciosas e de grande importância para a saúde publica do

Estado,  apontando os  reflexos  sentidos  com o momento  econômico  que

atravessa a Capital.

Há ainda Oficio enviado pela diretoria do Hospital João

Paulo II, com considerações sobre a unidade de saúde, expondo ser a única

unidade  de  emergência  na  Capital,  que  todos  os  acidentes  envolvendo

veículos tem destinação o nosocômio, que houve o aumento na demanda

em razão de acidentes envolvendo veículos, havendo a necessidade urgente

de expansão de ações na unidade para bem atender a população.

Há  no  anexo,  cartilha  dispondo  sobre  a  Política  de

Gestão de Saúde Pública do Governo de Rondônia, com diretrizes e ação

programática na reorganização do setor publico de saúde, além de planilhas

de necessidades médicas e hospitalares.

Na  área  de  patrimônio  do  Estado.  Destaque  para  o

Ofício  n.  0736/GAB/CGPI/SEAD/2009,  da  Coordenadoria  Geral  de

Patrimônio  Imobiliário,  expondo  que  a  área  de  influência  direta  do

empreendimento de Jirau, abrangerá trechos da antiga Estrada de Ferro

Madeira - Mamoré. 

E,  expõe  que  a  obra  poderá  destruir  ou  mesmo

extinguir  fragmentos  da  história  do  Estado,  sendo  que  nenhuma  obra

poderia ter sido iniciada sem o resguardo dos bens e acervos da E.F.M-M. 
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Da  mesma  forma,  o  Memo  n.  0585/CGPI/SEAD,

demonstrando  que  “o  prejuízo  patrimonial  é  incalculável,  tendo  como

parâmetro que simplesmente o Distrito de Mutum Paraná sumirá do mapa,

com ele irá grande parte da história da E.F. Madeira Mamoré.”   

Ressalta que a construção poderá destruir ou mesmo

extinguir  fragmentos  da  história  do  Estado,  sendo  que  nenhuma  obra

poderia ter sido iniciada sem o resguardo dos bens e acervos da E.F.M-M. 

A promulgação da Lei estadual nº. 1.776, de 10 de

agosto  de  2007,  nos  termos  do  parágrafo  único  do  art.  264  da

Constituição Estadual, autorizou a utilização de faixas de terras para

a construção das usinas hidrelétricas no Rio Madeira.

Contudo, a alteração do eixo, sem estudos precisos

sobre  a  afetação  do  patrimônio  estatal,  viola  ato  normativo

legislativo,  norma  constitucional  derivada,  bem  como  destrói

fragmentos da história do Estado de Rondônia.   

É certo que alguns trechos da rodovia - Br 364 irão

desaparecer  e,  como  eles,  parte  da  história  protegida  pela

Constituição. 

Na  área  de  infraestrutura,  a  Comissão  recebeu

inúmeras reivindicações da população afetada,  sopesando a ausência  de

serviço publico - moradia e de manutenção das estradas -, reportando às

dificuldades de acesso aos Distritos da Capital.

A todo tempo, expõem que estão esquecidos à mercê

da própria sorte, não havendo interferência dos poderes para amenizar o

sofrimento dos moradores dos Distritos.

O DER/RO – Departamento  de  Estradas e  Rodagem,

por  sua  vez,   expos  no  Oficio  1658/GAB/DER/RO,  as  necessidades  do

Departamento para a cada Município ou distrito, frente a atribuição legal. 
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Na área de social há uma grande preocupação com o

destino das famílias que residem em torno da região e de famílias que serão

afetadas com as construções.

A  Licença  Prévia  n.  251/2007  expedida  pelo  IBAMA

estabelece como condições de validade a contemplação de vários quesitos a

serem implantados pelos consórcios.

Dentre elas, especificamente os itens 2.23, 2.24 e 2.25,

relacionam-se  às  preocupações  sociais  enfrentadas  pela  população

diretamente  atingida,  devendo  haver  a  apresentação  de  relatórios

trimestrais sobre todos os programas previstos na Licença.    

O item 2.24 e o item 2.25, expõem a preocupação com

setores  sociais  que,  por  força  dos  empreendimentos,  serão  diretamente

afetados, com a mudança no modo de vida e com prejuízos ao labor e ao

sustento familiar.

Essa preocupação evidenciou-se mais ainda com alguns

depoimentos prestados na Comissão.

A  Representante  da  Associação  de  Pescadores  (que

perfazem  quase  quatro  mil  e  oitocentas  pessoas)  expos  as  principais

preocupações  da  classe,  cingindo  em:  desproporção  no  pagamento  de

indenizações e distorções nas indenizações sem fundamentos lógicos.

Expôs  que  não  houve  a  mensuração  de  fatores

essenciais, como o tempo de moradia.

Disse ainda que, com o impedimento da pesca, muitos

associados  serão  severamente  prejudicados,  já  que  não  detêm

conhecimentos para atuação em outras atividades e, que não há programas

sociais  de  requalificação  profissional.  Reivindicou  também  uma

compensação pela ausência da pesca.

A depoente informou que essa prática cinge-se aos dois

consórcios.
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A  preocupação  parlamentar  tem  sentido  lógico  e

contém elementos que conduzem a isso. Vejamos.

A  Proposta  de  Termo  de  Acordo  n.  247/2010,

apresentada a Sra. Divanir Souza Celestino, impõe a aceitação unilateral do

valor  de  R$  28.003,29  (vinte  e  oito  mil  e  três  reais,  e  vinte  e  nove

centavos),  pelos transtornos com moradia, lazer e atividades produtivas,

enquanto a proposta 227/2010, estabelece o valor de R$ 2.600,46.

Ora,  além de  pairar  duvidas  sobre  o  valor  ofertado,

formalizado numa simplicidade não usual, certeza que o passo seguinte a

este enfrentamento recairá ao Estado, porquanto, o baixo valor ofertado

não condiciona o atendimento aos itens mencionados no próprio Termo.

Tanto e verdade que há noticia na mídia estadual sobre

a intervenção dos Ministérios Públicos no tema, requerendo a paralisação no

desalojamento dos moradores.  

Além  disso,  vários  segmentos  profissionais  em

audiências  no  âmbito  desse  Poder,  como  nos  Distritos,  revelaram  e

apresentaram reivindicações,  expondo  que  estão  apreensivos  quanto  ao

futuro,  porquanto  vivem da pesca e da agricultura  de subsistência,  não

conhecendo outra profissão. 

Nesse  aspecto,  aguardam  a  realização  de  curso

profissionalizante ou mesmo orientações básicas para que possam seguir

caminhos alternativos e sobreviverem com dignidade.

De  igual  forma,  há  grande  preocupação  com  os

adolescentes da região, não se observando qualquer programa destinado as

crianças e aos adolescentes da região.

Nesse  contexto,  logicamente,  englobam-se  fatores

relacionados à família e a sua proteção.

Com similar preocupação, a CPI, identificou esse ponto

de aflito, trazendo à discussão os problemas enfrentados pela família, e,

especialmente, pelos jovens e adolescentes.    
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O Estado já evidenciou a preocupação com os jovens e

adolescentes, quando emitiu Laudo técnico, expondo que haverá na área de

influencia  da  ESBr,  grande  proliferação  de  doenças  sexualmente

transmissíveis e crescimentos de prostibulos, devido ao fluxo migratório.

De  igual  forma,  existe  grande  preocupação  com  o

aumento  de  criminalidade,  já  que  nos  termos  relatados,  com  o  fluxo

migratório de trabalhadores, a região sofre com todo o tipo de crescimento

desordenado.    

Por isso, a indagação parlamentar de existência de um

programa social  voltado  à  capacitação  de  jovens  e  adolescentes,  nesse

momento, é grande importância e terá reflexos no futuro próximo.

A medida necessária e urgente a ser adotada pretende

evitar a desestruturação familiar e social, bem como visa, principalmente, a

adoção de políticas públicas de fortalecimento educacional.

Não há nos anexos, nenhum programa social especifico

aos jovens e adolescentes, devendo os Membros da Comissão notificar os

consórcios para a apresentação de programas educacionais destinados aos

jovens e aos adolescentes. 

Quanto  a  cultura  indígena,  o  item 2.27  expõe  como

condição de validade para a  operação,  a  contemplação de programa de

apoio às Comunidades Indígenas.

E,  pelo  teor  das  provas  obtidas  em  instrução

processual, resta claro o desrespeito à proteção da cultura indígena e de

seu modo de viver.  

Em audiência pública no distrito de Mutum – Paraná, a

etnia Caxarari,  por seu representante, questionou a inércia da FUNAI no

tocante  ao  acompanhamento  das  atividades  de  construção  da  Usina  de

JIRAU. Mencionaram que não houve amparo e o resguardo das tradições e

do convívio da etnia, bem assim, não houve qualquer monitoramento dos
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reflexos  negativos  com a construção  da referida  Usina.  Manifestaram-se

insatisfeitos com o pagamento irrisório das indenizações e com a afronta

aos direitos indígenas.

De  mais,  a  ausência  de  informações  por  parte  dos

consórcios em determinados itens demonstram o não interesse em discutir

pontos de relevância, como por exemplo, a indagação sobre o cumprimento

dos termos da Lei estadual n. 1.843/2007, que dispõe sobre a concessão de

incentivos  fiscais,  condicionando  à  mão  de  obra  e  ao  atendimento  de

demandas sociais.                     

Em conclusão, as provas consignadas nesta Comissão,

reportam à sua própria criação, cujo escopo maior é a defesa do Estado e

se sua população, com toda evidência aos danos gerados à saúde pública,

ao patrimônio cultural do Estado de Rondônia, com repercussão na área

social e estrutural desse ente federativo.  

Portanto, após a captação de todos estes dados, resta

demonstrada a necessidade de criação da CPI, que tem por escopo produzir

provas e adotar medidas para a abstenção de danos à população e prejuízos

e ao Estado de Rondônia.

Em  relação  aos  consórcios,  enviaram  respostas  aos

questionamentos  mais  importantes  da  CPI,  utilizando  o  direito  do

contraditório e da ampla defesa, sustentando sucintamente que:

-  ESBr  -  “os  direitos  estabelecidos  pelo  consorcio  é

estabelecido por critérios de área de fluência  direta, e área de influencia

indireta, ou seja, aquelas não atingida pelas águas, que os critérios são

utilizados por normas legais, e aqueles que não estão sendo satisfeitos pela

propostas pelo consorcio que a diretoria – área vai de fortaleza do abunã ao

distrito  de  abunã,  com  8  comunidades  atingidas  e  mais  os  ramais

adjacentes. Que há cadastro de sócio econômico, sendo identificado 424
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propriedades  –  299  famílias  residentes,  e  em torno  de  500  famílias  de

proprietários  e  não  proprietários.  São  mais  de  360  propriedades  entre

pequenos,  médio  e  grandes  ribeirinhos,  tendo  por  volto  173  famílias

habitando  as  referidas  propriedades.  Esclareceu  a  legitimidade  dos

representantes  do  consorcio,  que  os  mesmos  detém  representatividade

outorgada por quem de direito. Entende que a sociedade tem que participar

aos procedimentos (energia sustentável do Brasil), que a empresa sempre

se fará presente nas reuniões – entretanto, não podem prometer situações

que  venham  agraciar  moradores,  mas  somente  as  questões  apuradas

tecnicamente e legais.  Que no tocante ao direito dos indígenas é situação

preocupante, tendo o consorcio se dirigido a Brasília, e outros órgãos para

que possam resguardar os direitos dos índios. Que o valor da indenização

aos  índios  estão  sendo  estudados,  entretanto,  estão  na  iminência  de

realizar os estudos. Que o diagnóstico ainda não foi feito pelo consórcio já

que  há  proibição  para  acesso  a  áreas  indígenas.  No  tocante  aos

garimpeiros, existe garimpeiros não irão entrar no foco de área atingida –

já que há critérios técnicos, daí não há como serem abrangidos pelo plano

sócio  ambiental.  Apresentou  pelo  documento  JL/CC  n.  1336/2009,

otimização do projeto de alteração, com os ganhos ambientais.” 

Consórcio Santo Antônio - que a situação de construção

das  usinas  é  complexa,  sendo  necessário  o  estrito  cumprimento  da

legalidade; inclusive o consórcio Santo Antônio tem participado de todas as

reuniões e debates, com escopo de dirimir duvidas e auxiliar em situações

emergentes. Que a questão fundiária é uma das mais complexas. Que a

empresa  tem  seguido  os  princípios  da  legalidade,  dando  amplo

conhecimento de suas ações às autoridades constituídas. Que para iniciar a

execução das obras se faz necessária a concessão de licença (após atendido

todo  tipo  de  fiscalização  e  constatação  de  critérios  técnicos)  e  que  os

trabalhos mesmo após a conclusão da barragem, não se encerram, e, que
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não podem ser colocados como inimigos, mas sim, tendo contribuir com o

crescimento do país; por fim, disse que o consórcio está à disposição de

todos os moradores e deputados para quaisquer esclarecimentos.”

O consórcio Santo Antônio apresentou respostas com

dados  detalhados  de  todas  as  etapas  do  empreendimento,  com  a

demonstração  das  compensações  sociais  e  ambientais,  demonstrando

autorização  do  Estado,  especificamente,  da  SEDAM  –  Secretaria  de

Desenvolvimento Ambiental para a supressão de vegetação e transporte de

madeiras,  bem  como  autorização  para  atos  correlacionados  ao  meio

ambiente, cuja competência comum, emerge do Estado. Não se observa,

até o momento infringência à Lei n. 1.776/07.

Esses  são  os  fatos  encontrados  por  essa  Comissão

Parlamentar de Inquérito.

  

 Módulo 2

 2.1 - Ofícios expedidos e recebidos pela CPI;

 2.2 – Documentos constantes nos Anexos.

A Comissão  Parlamentar  de  Inquérito,  para  apurar  supostas

irregularidades na construção das hidrelétricas do complexo do Rio Madeira,

formados pelos consórcios de Santo Antônio e ESBR, apurando todos os

indícios de irregularidades, para melhor condução de seus trabalhos buscou

informações,  em  órgãos  estaduais  e  federais,  convocando  Diretores,

Secretários de Estado, convidando Promotores do Estado e Procuradores da

República,  bem  assim  populares  representantes  de  classes,  como
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associações e ONG´s, que entendido ficou serem necessárias para ampla

compreensão da implantação e consecução das referidas obras.

Desta  feita,  foram  expedidos  ofícios  requerendo  respostas,

convocando e convidando autoridades e populares para oitivas perante a

CPI das Usinas  -  na sede do Poder Legislativo do Estado de Rondônia, ao

que passa relatar estes expedientes demonstrando à quem foram remetidos

tais ofícios e suas conseqüentes respostas – aqui apresentadas de forma

sucinta. É o que se relata.

 2.2 – Documentos constantes nos Anexos.

ANEXO I
OFÍCIOS EXPEDIDOS/2010  - COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO

OFÍCIO
Nº

DESTINATÁRIO ÓRGÃO

003 PAULO  ROBERTO V. BRANDÃO SECRETÁRIO – SEDAM
007 MARINA GOMES VELOSO REP. COLONIA DE PESCADORES
008 PAULO ROBERTO VENTURO SECRETÁRIO – SEDAM
009 JOÃO CARLOS GONÇALVES SECRETÁRIO – SEPLAM
010 AIDEE MOZER TORQUATO LUIZ PROMOTORA  DE JUSTIÇA - MP
011 REGINALDO PEREIRA TRINDADE PROCURADOR DA REPÚBLICA
012 CESAR LUIZ DA S. GUIMARÃES SUPERINTENDENTE  - IBAMA
013 ROBERTO EDUARDO SOBRINHO PREFEITO MUNICÍPIO – PVH
014 FÁTIMA CLEIDE R. DA SILVA SENADORA DA REPÚBLICA
015 VALDIR RAUPP DE MATOS SENADOR DA REPÚBLICA
016 ACIR GURGACZ SENADOR DA REPÚBLCIA
017 ANSELMO DE JESUS ABREU DEPUTADO FEDERAL
018 EDUARDO VALVERDE ALVES DEPUTADO FEDERAL
019 LINDOMAR BARBOSA ALVES DEPUTADO FEDERAL
020 ERNANDES SANTOS AMORIM DEPUTADO FEDERAL
021 MARINHA RAUPP DEPUTADA FEDERAL
022 MAURO NAZIF RASUL DEPUTADO FEDERAL
023 RUBENS MOREIRA MENDES DEPUTADO FEDERAL
024 NATAN DONADON DEPUTADO FEDERAL
025 JOSÉ ERMÍNIO PRESIDENTE CMUNICIPAL- PVH
026 ANGELINA RAMIRES COMANDANTE – PM
027 ORISVALDO SOUZA DE OLIVEIRA DIRETOR DA E.E Mª NAZARÉ DOS 

SANTOS
029 LUIZ CLÁUDIO DEPUTADO ESTADUAL
031 JESUALDO PIRES DEPUTADO ESTADUAL
032 AMAURI SANTOS DEPUTADO ESTADUAL
033 LUIZINHO GOEBEL DEPUTADO ESTADUAL
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034 DANIELA AMORIM DEPUTADA ESTADUAL
035 PROFESSOR DANTAS DEPUTADO ESTADUAL
036 EUCLIDES MACIEL DEPUTADO ESTADUAL
037 EDSON MARTINS DEPUTADO ESTADUAL
038 JAIR MIOTTO DEPUTADO ESTADUAL
039 KAKÁ MENDONÇA DEPUTADO ESTADUAL
040 JOSÉ EURIPEDES CLEMENTE DEPUTADO ESTADUAL
041 MARCOS DONADON DEPUTADO ESTADUAL
042 MAURÃO DE CARVALHO DEPUTADO ESTADUAL
043 MAURINHO SILVA DEPUTADO ESTADUAL
044 NERI FIRIGOLO DEPUTADO ESTADUAL
045 RIBAMAR ARAÚJO DEPUTADO ESTADUAL
046 SILVERNANI SANTOS DEPUTADO ESTADUAL
047 VALTER ARAÚJO DEPUTADO ESTADUAL
048 WILBER COIMBRA DEPUTADO ESTADUAL
049 ALEXANDRE BRITO DEPUTADO ESTADUAL
050 EZEQUIEL NEIVA DEPUTADO ESTADUAL
051 NEODI FRANCISCO CARLOS DE 

OLIVEIRA
DEPUTADO ESTADUAL

052 ADAIR MARSOLA SECRETÁRIO LEGISLATIVO – ALE
053 JACQUES ALBAGLI SECRETÁRIO  - DEVOP
053 MARCELO FREIRE DIRETOR DE COMUNICAÇÃO – ALE
054 ENEDY DIAS DE ARAÚJO DIRETOR – DEPOL – ALE
056 RAIMUNDO NONATO DA SIVLA DIRETOR FUNAI

OFÍCIOS EXPEDIDOS/2009 – COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
OFÍCIO

Nº
DESTINATÁRIO ÓRGÃO

001 JOSE GOMES DE MELO PRESIDENTE – TC
004 RAIMUNDO NONATO DA 

SILVA
DIRETOR – FUNAI

005 JOSAFÁ PIAUHY MARREIRO COORDENADOR – FUNASA
008 ROBERTO EDUARDO 

SOBRINHO
PREFEITO MUNICÍPIO – PVH

009 CÉSAR LUIZ DA SILVA 
GUIMARÃES

SUPERINTENDENTE – IBAMA

009 LUIZ LEITE DE OLIVEIRA PRESIDENTE DO INSTITUTO DE 
ARQUITETOS /RO

010 CAROLINA CARNEIRO DA 
FONSECA

COORDENADORA REGIONAL INST. 
CHICO MENDES

010 ELIANA TALLES DE MENEZES PRESIDENTE DA ASSOC. DOS AMIGOS
SFMM

011 CLETHO MUNIZ DE BRITO SECRETÁRIO – SEDAM
012 AIDÊ M. M. TORQUATO LUIZ PROMOTORA JUSTIÇA – MP
013 FRANCISCO MARINHO PROCURADOR DA REPÚBLICA
014 JOÃO ALTAIR CAETANO DOS 

SANTOS
PRESIDENTE – JUCER
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014 JOSÉ EDUARDO MOREITA DIRETO PCE ENGENHARIA
018 FRANCISCO TEIXEIRA 

LINHARES
PRESIDENTE – FECOMÉRCIO

026 MARIA OSMARINA M.S. VAZ 
DE LIMA

SENADORA DA REPÚBLICA

027 MARINA GOMES VELOSO PRESIDENTE COOPERATIVA – 
PESCADORES

032 PEDRO ALBERTO BIGMELLI IBAMA
039 PEDRO ALBETTO BIGNELLI IBAMA
042 CLETHO MUNIZ BRITO SECRETÁRIO – SEDAM
041 CLETHO MUNIZ BRITO SECRETÁRIO – SEDAM

ANEXO II
OFÍCIOS RECEBIDOS – COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO

AUTORIDADE/ÓRGÃOS PÚBLICOS
OFÍCIO Nº ÓRGÃO DESTINATÁRIO 

001/2010 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL TIZIU JIDALIAS
003/2006 COM. CANDEIAS  DO JAMARI IBAMA
003/2009 PREFEITURA CANDEIAS DO JAMARI MINISTÉRIO PÚBLICO/RO
004/2009 PREFEITURA CANDEIAS DO JAMARI CLETHO MUNIZ DE BRITO
005/2009 PREFEITURA CANDEIAS DO JAMARI JOSÉ LÚCIO ARRUDA GOMES
056/2010 IBAMA TIZIU JIDALIAS
061/2009 FUNAI TIZIU JIDALIAS
119/2009 FUNAI TIZIU JIDALIAS
186/2010 SEPLAN JIDALIAS DOS ANJOS PINTO
287/2009 PREFEITURA CANDEIAS DO JAMARI TIZIU JIDALIAS
445/2010 MINISTÉRIO MEIO AMBIENTE TIZIU JIDALIAS
509/2009 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL OSVALDO SOUSA
639/2009 MINISTÉRIO MEIO AMBIENTE LINDOMAR GARÇOM
736/2009 SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO NEODI CARLOS F. OLIVEIRA
790/2009 TRIBUNAL DE CONTAS TIZIU JIDALIAS
014/2009 TRIBUNAL DE CONTAS PEDRO COSTA BÉBER
288/2009 PREFEITURA CANDEIAS DO JAMARI TIZIU JIDALIAS
1075/2009 MINISTÉRIO PÚBLICO/RO MAURETE NOGUEIRA GOMES
1092/2009 SEDAM VICTOR PARANHOS
037/2010 IBAMA TIZIU JIDALIAS
2188/09 IBAMA RODRIGO HERNANDES 

OLIVEIRA
001/2010 ASSOCIAÇÕES MORADORES JACI-

PARANÁ
DEPUTADOS DA CPI

1185/2009 MINISTÉRIO PÚBLICO/RO TIZIU JIDALIAS
479/2009 SEMEPE TIZIU JIDALIAS
3392/2009 JUCER TIZIU JIDALIAS
3509/2009 SEDAM TIZIU JIDALIAS
3707/2009 SEDAM TIZIU JIDALIAS
3741/2009 SEDAM TIZIU JIDALIAS
849/2009 CGPI NEODI CARLOS F. OLIVEIRA

45



ESTADO DE RONDÔNIA
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO – USINAS DO RIO MADEIRA

1214/2009 IBAMA TIZIU JIDALIAS
1609/2010 SECRETARIA DE ESTADO DA 

SAÚDE
TIZIU JIDALIAS

1832/2009 SEPLAN TIZIU JIDALIAS
1910/2009 SEDAM WILSON ARTEGA FILHO
3471/2009 SEDAM ANDRÉ LUIZ F. ABREU JORGE
290/2007 IBAMA NORMA PINTO VILLELA
127/2009 PREFEITURA CANDEIAS DO JAMARI MINISTÉRIO PÚBLICO/RO

ANEXO III
DOCUMENTOS  RECEBIDOS

HIDRELÉTRICA DE SANTO ANTÔNIO

Expediente  SAE/PVH:  244/2010  –  em  resposta  ao  OF.  n.  005/CPI/ALE  /2010,
confirmando Audiência Pública no Distrito de Jacy-Paraná  dos Representantes da
SAE.

Expediente  SAE/PVH:  858/2009  –  em  atenção  ao  OF.  n.  032/CPI/ALE/2009,
solicitando  o  “envio  de  planilhas  de  acompanhamento  de  execuções  com
detalhamento de valores e especificações de obra ou serviço a ser executado”.

Expediente SAE/PVH em reposta ao OF. n. 588/2009 -  resposta  aos quesitos a
respeito da construção da UHE santo Antônio.

Expediente SAE/PVH  s/n em atenção ao OF. n 032/CPI/ALE/2009, convocando a
presença do senhor Ricardo Márcio Martins Alves Gerente de Sustentabilidade da
UHE Santo Antônio Energia em Porto Velho.

Expediente SAE/PVH: 838/2009 -  em reposta ao OF. 028/ALE/2009, convidando o
Diretor  Presidente,  que se fez  representar  pelo  Carlos  Hugo Annes  de |Araújo,
responsável pela área de sustentabilidade  da SAE.

Expediente  SAE/PVH: 837/2009   -   em reposta ao OF. n. 025/CPI/ALE/2009,
convite para comparecimento a Assembléia Legislativa.
Expediente  SAE/PVH: 830/2009  -  em atendimento ao Of. n. 015/CPI/ALE//2009,
e posteriormente retificado pelo OF. n. 007/CPI/ALE/2009, solicitando informação
acerca da UHE de Santo Antonio.  Assim como a relação e   CNPJ de todas as
empresas fornecedoras de produtos e serviços à Santo Antonio Energia.

Expediente SAE/PVH: 702/2009  -  em atendimento ao OF. n. 006/CPI/ALE/2009,
solicitando informação acerca da UHE de Santo Antonio. Envio do Edital do Leilão
ANEEL n. 05/2007, acompanhado de seus respectivos anexos e cópia do contrato
de concessão e seu Primeiro Termo Aditivo.

Expediente  SAE/PVH:  818/2009  -  em  resposta  ao  Of.  n.  003/CPI/ALE/2009,
apresentando respostas aos quesitos apresentados a SAE.

46



ESTADO DE RONDÔNIA
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO – USINAS DO RIO MADEIRA

Expediente SAE/PVH: s/n - em resposta ao OF. n. 588/GSTJ/2009, apresentando
resposta aos quesitos apresentados a SAE. 

Expediente SAE/PVH: s/n  - em repostas ao OF. n.3623/GAB/SEDAM, apresentando
Licenças Prévias, Certidão de Regularidade Ambiental.

Expediente SAE/PVH:  Autorização para Supressão de Vegetação. Autorização n. 9-
Soltura de Animais 2008.

Nota Técnica n. 257/2007 – SEM/ANEEL – para subsidiar o processo de aprovação
do leilão n. 005/2007  -  UHE Santo Antônio.  

Parecer n. 92/2009 – UHE Santo Antônio, análise de solicitação de transferência de
recursos pleiteados pela Prefeitura de Porto Velho. 

Acompanhamento o Fotográfico UHE Santo Antônio. 

ANEXO IV

DOCUMENTOS  HIDRELÉTRICA DE JIRAU

Expediente AJ/FS: 451/2010 – em resposta ao OF. n. 058/CPI/ALE/2009, informa a
impossibilidade  do  comparecimento  do  Sr.  Lúcio  de  Arruda  Gomes,  que  será
representado pelo Sr. Marcos Paulo da Silva Batista e outros.

Expediente  AJ/TS:  432/2009  –  referente  à  AHE  Jirau,  processo:
02001.002715/2008-88 Compensação Ambiental.

Expediente  JL/MB:  1660/2009  –  em  resposta  ao  OF.  n.  038/CPI/ALE/2009,
encaminhamento  de  planilha  descritiva  dos  valores  a  serem empregados  pelos
concessionários  Santo  Antônio  Energia  S.A  e  Energia  sustentável  do  Brasil,
firmados com o Município de Porto Velho e Governo do Estado de Rondônia.
 
Expediente  AJ/WD: 1342/2009 – em resposta ao OF. n. 002/CPI/ALE/2009, que
solicitava  informações,  requerendo  prazo  de  mais  15  dias  para  entrega  dos
esclarecimentos e eventual documentação.

Expediente  JL/CC: 1336/2009 –  em resposta ao OF. n. 562 GDTJ/2009,  que
solicitava os esclarecimentos inerentes ao AHE Jirau, conforme consta do referido
documento.

Expediente  JL/JB:  1661/2009  –  em  atenção  ao   OF.  n.040/CPI/ALE/2009  –
reiterando a solicitação de “envio de planilhas de execuções das compensações,
com detalhamento de valores e especificações de obra ou serviços a ser executado,
contemplando na planilha a serem  os valores já aplicados no Estado de Rondônia”.

Expediente  JL/FB:  1618/2009  –  em  atenção  ao  OF.  n.  033/CPI/ALE/2009  –
encaminhamento  das  planilhas  indicativas  das  execuções  dos  programas  de
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compensação,  com  detalhamento  de  valores  das  obras  e  serviços  a  serem
executados.

Expediente JL/GB: 1521/2009 -  em reposta ao OF. 029/CPI/ALE/2009, convidando
o  Engenheiro  Edio  Laudelino  da  Luz,  para  fornecer  informações  sobre  o
Licenciamento Ambiental da Usina de Jirau.

Expediente  JL/GB: 1522/2009  -  em atendimento ao Of. n. 016/CPI/ALE//2009,
solicitando informação acerca da AHE de Jirau. Assim como a relação e   CNPJ de
todas as  empresas fornecedoras de produtos e serviços da UHE de Jirau.

Expediente  JL/GB: 1394/2009  -  em atendimento ao Of. n. 007/CPI/ALE//2009,
para enviar na íntegra do Edital 005/2008-ANEEL e do Contrato de Concessão que
ampara a construção da  UHE de Jirau.

Expediente JL/GB: 1398/2009  -  em atendimento ao OF. n. 024/CPI/ALE/2009,
informa a impossibilidade do comparecimento do Sr. Lúcio de Arruda Gomes, em
virtudes de compromissos agendados anteriormente fora da cidade de Porto Velho.

Expediente  VP/WD: 1271/2009 – em atendimento Notificações n. 003868, 003870,
003871, e 003872.

Expediente  AJ/WD: 1342/2009 – em atendimento ao OF. n. 002/CPI/ALE/2009,
que solicitava informações, requerendo prazo de mais 15 dias para entrega dos
esclarecimentos e eventual documentação.

Expediente   JL/CC:1336/2009  –  em   resposta  ao  OF.  n.  562/GDTJ/2009,  em
referência prestar os esclarecimentos inerentes ao AHE Jirau, conforme consta do
referido documentos.

Expediente  Nota  Técnica  n.  040/COMEF/SEDAM/2009,  em referência  ao  OF.  n.
535/GDT/2009, sobre informações sobre implantação da UHE de Jirau.
Expediente  ofício – n. 024/CPI/ALE/2009- expedido para a Diretoria da AHE Jirau,
finalidade de informações sobre licenciamento ambiental.

Expediente  ofício – n. 562/ GDTJ/2009 - expedido para a Diretoria da AHE Jirau,
finalidade de informações sobre a UHE.

Expediente  ofício – n. 002/CPI/ALE/2010- expedido para a Diretoria da AHE Jirau,
finalidade de informações sobre licenciamento ambiental.

Expediente  ofício – n. 004/ CPI/ALE/2010 - expedido para a Diretoria da AHE Jirau,
finalidade de informações sobre a AHE.

Expediente  ofício – n. 006/CPI/ALE/2010 - expedido para a Diretoria da AHE Jirau,
convidando  a  comparecer  a  audiência  pública,  com  objetivo  de  conciliar  os
interesses da população.

Expediente  Nota  Técnica  n.  11/  IBAMA/2008,  assunto  avaliação  Programa  de
Supressão de Vegetação para o canteiro de obras da AHE Jirau.
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Expediente Nota Técnica n. 015/COHID/CGENE/DILIC/IBAMA/2009, em referência
ao  processo  administrativo  02001.002715/2008-88,  avaliação  preliminar  do
subprograma de Apoio ao Município, constante no Programa de Compensação social
proposta pela AHE Jirau.

Expediente  Parecer  da  Análise  das  Ilegalidades  Contidas  no  Procedimento  de
Licenciamento Ambiental da AHE Jirau.
Licença de Instalação n. 406/2009 – Energia Sustentável  do Brasil,  referente a
autorização de supressão de vegetação necessária á implantação e operação do
Canteiro de Obras do AHE Jirau no Rio Madeira.

Licença de Instalação n. 621/2009 -  Energia Sustentável do Brasil,  referente a
aproveitamento Hidrelétrico de Jirau, destinado a geração de energia elétrica, a ser
implantada no Rio Madeira.

Licença de Instalação n. 563/2008 -  Energia Sustentável do Brasil, referente ao
Canteiro de Obras Pioneiro, constituído de Cascalheiras, Jazidas de Solo, Pedreira e
outros.

Licença de Instalação n. 447/2010  -  Energia Sustentável do Brasil, para proceder
à supressão de vegetação especifica para a área do futuro reservatório da AHE
Jirau.

Proposta Termo de Acordo n. 227/2010 - Energia Sustentável do Brasil, proposta
para  aquisição  de  área  necessária  para  a  formação  do  reservatório  e  área  de
preservação permanente da AHE Jirau.

Parecer Técnico n. 043/2009 – COHID/CGENE/DILIC/IBAMA - Energia Sustentável
do Brasil, avaliação do atendimento a condicionante 2.23 da Licença Prévia, proc.
02001.002715/2008-88.

Parecer Técnico n. 039/2009 – COHID/CGENE/DILIC/IBAMA - Energia Sustentável
do Brasil, Análise à solicitação da emissão de LI do AHE Jirau.
Expediente  Ofício n. 423/GAB/SEMEPE – a Presidente da Comissão de Auditoria
Ambiental – Compensação Ambientais das Usinas do Madeira. 

ANEXO V

MAPAS  LIMITAÇÕES GEOGRÁFICAS “ RIO MADEIRA”
UHE JIRAU E SANTO ANTÔNIO

ANEXO VI
DOCUMENTOS DIVERSOS 

VOL. I
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PARECER Nº. 312/CONJUR/MMA/2004
AÇÃO CIVIL PÚBLICA em desfavor Presidente do IBAMA
DECRETO Nº. 6.848/09 – Compensação Ambiental
PORTARIA Nº. 1.172/04
NOTA TÉCNICA Nº.040/COMEF/SEDAM/2009
Anexo II – planilha de Medicamentos p/ Abastecimento das Unidades 
Estaduais de Saúde.
Anexo III – Insumos p/ atendimento do Laboratório do Hospital de Base Dr.
Ary Pinheiro. 
Transcrição  da Audiência Pública – Jaci- Paraná 
Planilhas Referentes À Construção das Escolas de Portadores de 
Necessidades Especiais
Relatório de Viagem Mutum Paraná e Depoimentos Voluntários dos 
Moradores. 22/10/2010
Requerimento Andamento das Obras de Jirau(dep. Edson Martins).
Certidão Referente a Assentamentos e Registros de Imóveis
Ata da Audiência Pública p/ discutir a Condição afrária da População Rural e
Distrital de União Bandeirante 
Parecer n. 312 CONJUR/MMA/2004, conflito de competência para 
licenciamento ambiental 
Movimento de Apoio e Defesa aos Direitos dos Consumidores de Jacy-
Paraná (perguntas feitas pelo movimento).
Relatório de Vistoria na Área de Influência Direta e Indireta da UHE Jirau e 
Santo Antonio, no Rio Madeira.
Perguntas ao Engenheiro Autor do Projeto UHE-Jirau
 Proposta de Fiscalização e Controle n. 47, de 2008/ Aproveitamento 
Hidrelétrico de Jirau
Nota Técnica n. 28/ SE CEX/MME/ Proposta de Fiscalização e Controle n. 
47/2008
Relatório de Vistoria-Trajeto Estrada de Ferro Madeira Mamoré, proc: 
02001.002715/2008-88 UHE-Jirau
Ata da Reunião 23/03/2010 – *Associação  Empresário, Comerciante e 
Moradores de Jacy Paraná.
Abaixo Assinado Mutum Paraná - * Assegurar Condições de Moradia* UHE 
Jirau

Estimativas de Custo  para Implantação do Complexo Regulador do Estado
Comissão de Fiscalização Financeira e Controle n. 1764/08
Of. N.11 – AMMA/2009, Ilegalidade da Portaria 157/07, ESTRADA DE 
FERRO MADEIRA MAMORÉ
Plano Integrado das Ações de Saúde da Secretaria de Estado da Saúde de 
Rondônia/em aproveitamento hidrelétrico no Rio Madeira. 
Anexo I – Planilha de material médico hospitalar
Ofício n. 405/DG/HESPSJP-LL/ relatório sobre o hospital João Paulo II.
Notas Taquigráficas/ 4 Reunião Ordinária da CP I- Usinas do Madeira
SESAU Ofício n. 64 G/CEPEM
Cópia Fax JL/GB 1351/2009/ Energia Sustentável do Brasil S.A
Ata da Audiência Pública Jacy Paraná UHE-Jirau
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Pauta de Reivindicação dos Moradores da região de Mutum Paraná UHE-
jirau
Declaração/ Solicitação do Empreendimento Denominado Santo Antônio 
Energia S.A.
UHE-Santo Antônio Energia-Cronograma Obras Complementares  para 
PMPVH
Protocolo de Intenções que entre si Celebram Energia Sustentável do Brasil 
S.A – ESBR e o Governo do Estado de Rondônia.
Proposta Termo de Acordo n. 247/2010, Proposta para Aquisição de Área 
necessária para a Formação do reservatório e área de preservação 
permanente da  UHE-Jirau
Plano de Mobilidade Urbana do Sistema Viário do Município de Porto Velho.
Revisão e Atualização do Plano Diretor de Porto Velho-2008
Cooperativa Agro-Florestal sustentável de produtores rurais do Estado de 
Rondônia-coopaspro
Estatísticas da Frota Circulante 2008 e 2009 do Município de Porto-
Velho/RO.
Fiscalização de Trânsito FOTOS/SEMTRAM/Prefeitura de Porto Velho.
Cooperativa de Pescadores de Porto Velho/ Perguntas para a Cooperativa.
Cooperativa Agro-Florestal Sustentável de Produtores Rurais do Estado de 
Rondônia Coopaspro/ Perguntas para a Cooperativa
Cooperativa Agro-Florestal Sustentável de Produtores Rurais/RO-Perguntas 
para a Cooperativa.
Resolução/CONAMA/N.006/09/1987
Resolução do CONAMA N. 001- 23/01/1986
Protocolo de intenções que Celebram a Energia Sustentável do Brasil e o 
Governo do estado/RO
Ofício n. 0736/GAB/CGPI/SEAD/2009
Carta p/ a CPI- Usinas do Madeira
Pauta de Reivindicações/ Movimento dos Atingidos por Barragens
Relatório de Vistoria no trajeto da estrada de ferro madeira Mamoré no 
trecho da UHE Jirau no Rio Madeira
Ministério do Meio Ambiente/Análise dos documentos relativos às 
implantações ambientais do eixo da cachoeira de Jirau para a ilha do padre/
parecer técnico n. 061/2008.
Reivindicação – Usina Jirau/FEDERAÇÃO NACIONAL DOS GARIMPEIROS – 
FENAG
Proposta Termo de acordo n. 301/2010, laudo n. 60924/2010 UHE-Jirau
Licença de Instalação n. 563/2008
Ata de Reunião/ no Ministério Público
Ata de Reunião/ no Ministério Público n. 2009.001.060.02856-8
Despacho ref. Requerimento n. PR/RO 5481/2010
Requerimento/ Requer a Constituição de Comissão Parlamentar de 
Inquérito – CPI
Cadastro de Exploradores e Consumidores de Produtos Florestais
Decreto n.473, 10/03/92
Planejamento de Fiscalização do Polo Geradores de Tráfego SEMTRAM
Matéria Jornal Alto Madeira
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Decreto  n. 8776 - 48/09 – desapropriação Estrada de Ferro. 
Relação de imóveis localizados  na EFMM em Guajará-Mirim. 
Denúncia de Vereadores – CAERD.
Decreto n. 58.501 – Tráfico da EFMM
Folha de Presença  3ª  Reunião CPI Usinas 
Lei n. 1776/2007 – Dispõe sobre a construção usinas. 
SAE/PVH: 489/2009 – em atenção à correspondência 02SET09 
OF. n. 579/GDTJ/2009 – Expedido ao TCE-RO.
Memorandos nºs. 002/003/006/007/00/9  E 011/CPI/ALE/2010.
Parecer Jurídico FERS/ Rio Vermelho p/ construção Usinas Jirau. 
ANEEL – Leilão n. 005/2008 – Processo n. 48500.000175/2008.
Atos diversos da CPI  nºs. 003/005/007 -  Prorrogando Prazo.
SAE ref. 858/2009 – em atenção ao Of. n. 32/CPI/ALE/2009
MESA S/A – 061 UHE Santo Antônio 
Protocolo de Intenções: MESA S/A e GOVERNO DO ESTADO
Lei n. 9.433 – Política Nacional de  Recursos  Hídricos
Pauta de Reunião em Ji-Paraná.
Parecer Técnico n. 061/2008 - COHID/CGENE/DILIC/IBAMA 
Parecer Técnico n. 063/2008 - COHID/CGENE/DILIC/IBAMA  
Gravações CPI USINAS DO MADEIRA – depoimento de JIRAU
Cadastro de Moradores Distrito de Mutum Paraná.
Projeto de Estruturação da Organização e das Comunidades Indígenas 
kaxararis-ocik (dois volumes)
Projeto de Estruturação da Organização e das Comunidades Indígenas 
Compensação da UHE – Jirau
Ofício n. 751/Gab/SEDAM Secretaria de Desenvolvimento ambiental, 
SEDAM Ofício n. 752/GAB/SEDAM
Licença de Instalação n. 0005539/NUCOF/SEDAM-ENERGIA SUSTENTÁVEL 
DO BRASIL S.A
Ofício n. 479/GAB/SEMEPE/ Ass. Compensações Sociais das Usinas do 
Madeira
Ofício n. 660/GAB/SEPLAN/Ass. Reunião para tratar do Licenciamento 
Ambiental do UHE Jirau
Ofício P/ALE-2121/2009. Ass. Paralisação das Obras das Usinas de Jirau
Ofício n. 91/2006-CGENE/DILIC/IBAMA/Ass. UHE Santo Antônio e Jirau
Furnas Centrais Elétricas S.A Protocolo DILIC/IBAMA N. 11734/ Atestado de
aptidão sanitária - UHES Santo Antônio e Jirau
Nota Técnica n.07/2008/ Origem: COHID/CGENE/DILIC/IBAMA
Ofício n. 067/2009 – GEPAN/DEPAM/IPHAN/Ass. Projeto- UHE Jirau/RO.
Fotos  Diversas/ UHE – Santo Antônio
Licenças Prévias SEDAM/Ofício n. 3623/ UHE- Santo Antônio
Contrato de Concessão n. 001/2008 – MME-UHE- Santo Antônio
Fotos  Diversas/ UHE – Santo Antônio
Cronograma Obras Complementares para PMPVH/UHE- Santo Antônio

DOCUMENTOS DIVERSOS 
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VOL. I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII,XIV

 2.3 - Transcrições de todos os depoimentos e oitiva das autoridades.

As  transcrições  das  oitivas  e  depoimentos  das

autoridades,  representantes  de  associações,  moradores,  empresários,

enfim, às pessoas que foram indistintamente ouvidas por esta Comissão

Parlamentar de Inquérito, constam colacionadas no volume principal.

VIII – Conclusão das atividades da CPI – Apontamentos de
irregularidades/ilegalidades

Por todo o exposto, ao longo do processo temporário

especial, cujo escopo principal e especifico cinge-se no fato de defesa dos

interesses do Estado e da população, evitando-se a extração de riquezas de

forma desordenada e prejudicial,  atinente à atribuição legal imposta aos

representantes  do  povo,  sempre  observando  as  garantias  fundamentais,

como o contraditório e a ampla defesa, garantindo a todos os envolvidos o

sagrado  direito  de  ciência  dos  atos  e  dos  termos  produzidos  por  essa

Comissão, oportunizando vista dos autos e condições de apresentar termos

contrários aos desenvolvidos, extraindo-se todos os pontos de defesa, para

consubstanciar esse documento conclusivo.   

Assim,  consubstanciado  em  normativa  jurídica,

precisamente  sobre  o  campo  das  nulidades,  extrai-se  que  os  vícios

inquinados de nulidade absoluta, são insanáveis e merecem o desfazimento

total do fato gerador. E, ao contrário, os vícios sanáveis, que podem ser

corrigidos, merecem o apontamento e abertura razoável de prazo para a
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sua  regularização,  devendo  ser  acompanhada  a  execução  pelos  órgãos

competentes.

Por  essas  razões,  concluímos  que  dentre  as

irregularidades  e  ilegalidades  observadas,  as  que  forem sanáveis,  serão

acompanhadas pelos membros dessa CPI e por uma comissão criada para

esse fim, oportunizando prazo razoável para o seu desfazimento. 

Para  as  irregularidades  e  ilegalidades  não  sanáveis,

apontaremos os fatos e fundamentos jurídicos que levam ao ato, acionando

instituições  estaduais  e  federais  e,  eventualmente  utilizando o poder  de

policia estatal, para impor a ordem e a restauração da legalidade, com o

resguardo  de  todos  os  preceitos  e  princípios  contidos  na  Constituição

Federal de 1988 e na Constituição do Estado de Rondônia, sem olvidar de

eventual medida judicial a ser buscada por esse Poder Legislativo.

Pois  bem.  Em  tópicos  analisaremos  as

responsabilidades,  iniciando  pela  analise  das  Licenças  expedidas  pelo

IBAMA.

VIII.I DAS LICENÇAS EMITIDAS PELO IBAMA

- LICENÇA PRÉVIA 251/2007  

A Licença Prévia n. 251/2007 foi concedida à FURNAS

Centrais  Elétricas S.A.,  e se referem aos AHE de Santo Antônio e Jirau,

expondo condicionantes que devem ser observadas.

Logicamente  que  todas  as  condicionantes  são

importantes  e  devem  ser  observadas  pelos  empreendimentos,  contudo,

apontaremos os pontos condicionais que tem mais relação com os aspectos

colimados na CPI.     

Especificamente,  temos  a  delinear  os  itens  1.2,  1.4,

2.8, 2.11, 2.18, 2.23 à 2.26, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30 e 2.31.   
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O que nos chama a atenção diz respeito à possibilidade

do IBAMA em alterar, modificar determinadas condicionantes, bem como

suspender ou cancelar a licença, caso ocorra violação às condicionantes, às

normas legais e graves riscos ambientais e de saúde.

A Licença deixa evidente a preocupação com os riscos

epidemiológicos, levando-se em consideração o habitat dos moradores que

vivem nas proximidades da Cachoeira Teotônio e Igarapé Jatuarana.

Estabelece, de igual forma, a necessidade de harmonia

com órgãos estaduais,  expondo a atuação em conjunto  com o IDARON,

para o combate aos males provocados pelos morcegos hematófagos, bem

como a obrigatoriedade de detalhamento e metodologia para o resgate da

fauna e da flora, com o efetivo desmatamento da área a ser alagada, baixa

perda de animais, certificação da madeira recolhida a fim de possibilitar o

uso nos AHE’s.

Nos itens 2.23 à 2.27 da Licença, há aspectos relativos

aos  anseios  sociais,  como  a  apresentação  de  medidas  mitigadores  às

famílias,  programas  de  apoio  às  Comunidades  Indígenas,  contemplar

medidas de apoio à reforma agrária. 

Por fim, condiciona o atendimento da preservação do

patrimônio histórico e adoção de providencias para a desafetação da área

tombada pela E.F.M.-M.  

      

- LICENÇA DE INSTALAÇÃO 540/2008  

A Licença de Instalação n. 540/2008, específica para o

consórcio  MESA  –  Madeira  Energia,  preserva  a  obrigatoriedade  de

atendimento  às  condicionantes,  podendo  ser  modificadas,  suspensas  ou

canceladas em caso de violação aos seus termos ou às normas legais.
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O item 1.3 menciona a necessidade de comunicação ao

IBAMA sempre que houver fato danoso. Reputa-se condicionante que deve

ser “ombreada” pela fiscalização estatal, evitando-se desastres ambientais.

O  item  2.6  manda  rever  a  área  de  inundação  do

reservatório, considerando os efeitos do remanso derivados, e o item 2.7

manda implantar um Sistema de Gestão Ambiental que contemple todos os

programas e condicionantes ambientais.

O item 2.10 veta o rebaixamento do nível operacional

na cota 70,00, e o item 2.15 determina a apresentação de proposta de

quantitativo  de  desmatamento,  com  mapeamento,  condições  do  solo,

justificativas, cronograma físico, pátios de estocagem, estradas de acesso,

devendo apresentar Decreto de Utilidade Pública.

O  item  2.23  determina  a  formação  de  Comissão  de

Saúde  para  acompanhar  o  empreendimento  e  remeter  ao  IBAMA  os

relatórios. O item 2.24, preocupa-se com a saúde pública, implementando

medidas de controle.        

O  item  2.27,  contempla  o  remanejamento  da

população,  com vasta  preocupação  social,  educacional,  devendo  prestar

assessoria jurídica, econômica e de viabilidade profissional.  

- LICENÇA DE INSTALAÇÃO 563/2008  

A Licença de Instalação n. 563/2008, específica para o

consórcio Energia Sustentável do Brasil S.A., preserva a obrigatoriedade de

atendimento  às  condicionantes,  podendo  ser  modificadas,  suspensas  ou

canceladas em caso de violação aos seus termos ou às normas legais.

O item 2.2, “d” expõe que antes do inicio da execução

física, deve o empreendimento apresentar Decreto para a intervenção em

APP e posterior emissão de Autorização de Supressão de Vegetação.
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O item 2.5 chama a atenção para a apresentação de

programas de educação aos trabalhadores, devendo haver necessariamente

a temática da prostituição infantil.

2.10  Aduz  à  NT  n.  011/2008  sobre  a  supressão  de

vegetação, dizendo que não pode haver a retirada de madeira de unidade

de conservação do estado, sem a devida autorização e que não pode haver

a supressão de toda e qualquer madeira.   

E, o item 2.20 destaca a necessidade de apresentação

de  autorização  do  órgão  gestor  da  Unidade  de  Conservação  Estadual

diretamente afetada. 

 

- LICENÇA DE INSTALAÇÃO 621/2009  

A Licença de Instalação n. 621/2009, especifica para o

consórcio  Energia  Sustentável  do Brasil  S.A.,  de  igual  forma a anterior,

preserva  a  obrigatoriedade  às  condicionantes,  podendo  ser  modificadas,

suspensas  ou  canceladas  em  caso  de  violação  aos  seus  termos  ou  às

normas legais.

O item 2.5, determina a apresentação da mancha de

inundação considerando o Nível Maximo Normal de operação igual à cota

90,00 metros, e, conforme já mencionado, deverá a empresa retirar toda a

madeira da área alagada. Os itens 2.28 e 2.36 situam a preocupação com a

área entre as cotas 82,5 metros e 90 metros.

O  item  2.16,  “g”  estipula  a  necessidade  de

licenciamento  ambiental  nas  supressões  vegetais  que  se  fizerem

necessárias para a instalação da linha de transmissão.

O item 2.17, “b”,  também estipula a necessidade de

licenciamento  para  combustível  e,  o  item  2.21,  preocupa-se  com  a

existência de mercúrio.
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O item 2.33 e 2.34 delimitam competência do Estado,

no  tocante  as  Unidades  de  Conservação,  devendo  haver  a  reforma  da

autorização, quando definida a área a será alagada.

Quanto  a  preocupação  que  também  aflige  esta

Comissão,  houve  contemplação  no  item  2.40,  “g”  da  necessidade  de

prestação de assessoria jurídica e assistência social aos afetados, devendo

haver a contratação de profissionais indicados pela comunidade.

Mas não é o que se vê. Adiante, demonstraremos total

desrespeito a esta condicionante.

O item 2.43, preocupa-se com o patrimônio histórico do

Estado e, o item 2.54, novamente remete a interferência em UCE’s.           

Passaremos  para  as  análises  de

irregularidades/ilegalidades  

1.  DA ALTERAÇÃO DO EIXO – INFRINGÊNCIA A

LEI N. 1.776/07

De tudo o que foi colacionado aos autos e colhido por

essa CPI, em primeiro plano, restou demonstrada a existência de alteração

do eixo, por parte do consórcio ESBr, sem a devida anuência legal do Poder

Legislativo do Estado de Rondônia, com infringência aos dispositivos da Lei

n. 1.776/07. 

A  referida  irregularidade  está  bem  delineada  pelos

documentos  anexados  a  esse  relatório,  bem  como  produzida  em  ação

judicial  promovida  por  essa  Casa  de  Leis,  reportada  nos  autos  n.

2009.41.00.007922-4.

A ausência de autorização do Estado de Rondônia para

a consecução do empreendimento,  nos termos de Licença de Instalação
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emitida  pelo  IBAMA,  na  qual  reconheceu  a  autoridade  estatal  e,  por

conseguinte,  o  regime  federativo,  nada  mais  evidencia  do  que  o

cumprimento de ordem da Constituição de 1988.

E,  a  norma  expressada  na  Constituição  de  1988,

evidencia bens de domínio comum e bens de domínio privativo dos entes

federados,  havendo  textualmente  reconhecimento  que  aos  Estados  é

conferido a titularização de bens de sua competência.

É  dizer,  que  aos  Estados,  confere-se  em  aspectos

essenciais  como a capacidade de auto-organização,  capacidade de auto-

governo,  capacidade  de  auto-legislação  e  capacidade  de  auto-

administração,  nos  termos  delineados  pelo  Art.  25,  da  Constituição  de

1988,  que  dispõe  que  “os  Estados  organizam-se  e  regem-se  pelas

Constituições que adotarem, observados os princípios desta Constituição”.

A teor das premissas acima mencionadas, destacamos

dispositivos estaduais, como corolário lógico e hierárquico de sua validade

jurídica,  na forma dos preceitos expressos na Constituição do Estado de

Rondônia. Vejamos.

Art.  3°.  O  território  do  Estado  de  Rondônia  tem  como  limites  os
estabelecidos pela lei.

Art. 5°. Incluem-se entre os bens do Estado:
I - os que a ele pertenciam na data da promulgação desta Constituição;
II - no seu território, as águas superficiais  ou subterrâneas fluentes,
emergentes e em depósito, ressalvadas, neste caso, na forma da lei, as
decorrentes de obra da União;
III - as ilhas fluviais e lacustres localizadas em seu território e que não
se situem na zona limítrofe com outro país e não pertencentes à União;
IV - as terras devolutas, não pertencentes à União;
V - outros bens e direitos que venha a incorporar ou adquirir, a qualquer
título.
Parágrafo único. Os bens do Estado não podem ser objeto de doação,
venda,  aforamento  ou  cessão  de  uso,  senão  em virtude  da  lei  que
disciplinará o seu procedimento.

Art. 8°. Ao Estado compete exercer, em seu território, todos os poderes
que,  implícita  ou  explicitamente,  não  lhe  sejam  vedados  pela
Constituição Federal, especialmente:
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I  -  zelar  pela  guarda  da  Constituição,  das  leis  e  das  instituições
democráticas e conservar o patrimônio público;
II - legislar sobre:
(...)
XII - cuidar da saúde pública, assistência social e proteção das pessoas
portadoras de deficiência;
(...)
XV - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de
suas formas;
XVI - preservar as florestas, a fauna, a flora e a bacia hidrográfica da
região;

Art.  9°.  Compete,  ainda,  ao  Estado  legislar,  de  forma  concorrente,
respeitadas as normas gerais da União, sobre:

I – omissis...
(...)
VI - florestas, caça, pesca, fauna e conservação da natureza, defesa do
solo e dos recursos naturais, proteção ao meio ambiente e controle da
poluição;
(...)
VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a
bens  e  direitos  de  valor  artístico,  estético,  histórico,  turístico,
paisagístico e cultural;

Art.  218. A preservação do meio ambiente,  a  proteção dos recursos
naturais,  de  forma a  evitar  o  seu  esgotamento  e  a  manutenção  do
equilíbrio  ecológico  são  de  responsabilidade  do  Poder  Público  e  da
comunidade, para uso das gerações presentes e futuras.
Parágrafo  único.  Os  valores ambientais  e  os  recursos naturais  serão
considerados  bens  de  uso  comum  do  povo  e  essenciais  à  sadia
qualidade de vida.

Art. 219. É dever do Poder Público, através de organismos próprios e
colaboração da comunidade:

I - assegurar, em âmbito estadual, as diversidades das espécies e dos
ecossistemas, de modo a preservar o patrimônio genético do Estado;
II  -  planejar  e implantar  unidades de conservação e preservação da
natureza,  de  âmbito  estadual  e  municipal,  mantendo-as  através  dos
serviços públicos indispensáveis as suas finalidades;
(...)
V - disciplinar, com base em princípios ecológicos, o aproveitamento dos
recursos naturais em benefício de todos;
VI - exigir a elaboração de estudos de impacto que permitam definir
prioridades e alternativas na execução de projetos que possam causar
danos ao meio ambiente;
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Art. 220. O desenvolvimento econômico e social deve conciliar-se com a
proteção  ao  meio  ambiente,  para  preservá-lo  de  alterações  físicas,
químicas ou biológicas que, direta ou indiretamente, sejam nocivas à
saúde, à segurança e ao bem-estar das populações e ocasionem danos
à fauna, à flora, ao solo e às paisagens.

§ 1°. O exercício do direito de propriedade subordina-se ao bem-estar
da coletividade, à conservação dos recursos naturais e à proteção ao
meio ambiente.

§  2°.  Lei  estadual  estabelecerá  o  plano  geral  de  proteção  ao  meio
ambiente,  adotando as medidas necessárias  à utilização  racional  dos
recursos  naturais  e  à  redução,  ao  mínimo  possível,  da  poluição  e
degradação ambiental.

Art.  222.  Aquele  que  explorar  recursos  minerais  fica  obrigado  a
recuperar o meio ambiente degradado, na forma da lei.

Art. 224. São indisponíveis as terras devolutas e as que vierem a ser
arrecadadas pelo Estado, necessárias às atividades de recreação pública
e  à  instituição  de  parques  e  demais  unidades  de  conservação,  para
proteção  dos  ecossistemas  naturais,  arrecadadas  em  ações
discriminatórias.

§ 1°. O Estado manterá o inventário e o mapeamento das coberturas
vegetais nativas, visando à adoção de medidas especiais de proteção.

§ 2°. As atividades que utilizam produtos florestais, como combustíveis
ou  matéria  prima,  deverão  comprovar,  para  fins  de  licenciamento
ambiental, que possuem disponibilidade daqueles insumos capazes de
assegurar, técnica e legalmente, o respectivo suprimento.

A própria Licença de Instalação concedida pelo IBAMA,

expõe a obrigatoriedade de respeito e, sobretudo, de autorização dos entes

federados, ressaltados em parecer do órgão técnico do Instituto. Vejamos.

Em relação a condicionante 2.23, a ESBR não formalizou acordos com o
poder  público  estadual  e  municipal  os  quais  evidenciariam  o
atendimento  à  condicionante.  O  cumprimento  desta  condicionante  é
fundamental  para  garantir  a  efetividade  das  ações  propostas  pelo
empreendedor, visto que a titularidade dos serviços em questão é de
responsabilidade do governo do estado e da prefeitura.

Pelo  breve  exposto,  com  os  documentos  e  mapas

acostados  aos  autos  desta  CPI,  resta  demonstrado  que  não  existe  ato
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normativo e, conseqüentemente,  não existe autorização formal do Estado

para o empreendimento, não havendo ainda, cumprimento de condicionante

exarada na Licença, que regra todo o empreendimento.

Frise-se  a  existência  de  documento  fornecido  pelo

Ministério Público do Estado, com delimitações geográficas e apontamentos

incidentes  sobre  a  Lei  estadual  n.  1.776/07,  destacando  que  o  eixo  foi

alterado sem autorização legal desse Poder Legislativo.

É de se perguntar a razão pela qual o consorcio ESBr

não busca a legalização do empreendimento junto as instituições que detêm

as respectivas atribuições?

Ora,  esse  Poder  já  concedeu o  direito  para  a  antiga

área do empreendimento. Não se visualiza qualquer impedimento a não ser

a omissão da ocorrência de um ato ilícito e prejudicial ao Estado.

E que se deixe bem claro que esse Poder manifestou-se

por diversas vezes à favor da vinda destes empreendimentos para o Estado,

com fatores importantes para a economia, geração de empregos e renda na

região.

O  que  se  percebe  e  não  resta  outro  entendimento,

conforme o vivenciado e o observado, é que o consórcio ESBr não quer

manter  qualquer  relação  com os Poderes  do Estado,  utilizando da força

econômica e política para alcançar seus objetivos.

A  tese  defendida  pela  empresa,  de  que  houve  a

autorização  genérica,  englobando  tanto  a  área  anterior,  como  a  área

posterior, não se reveste de fundamento técnico e legal.

Há nos autos documento especifico que demonstra a

não abrangência da área atual aos ditames da Lei n. 1.776/07, bem como

relatório  produzido  pela  Coordenadoria  de  Patrimônio  do  Estado,  que

especifica além da não contemplação legal, os danos sofridos ao patrimônio

histórico e cultural do Estado.
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Para corroborar essa assertiva, em anexo, a Carta de

Imagem 157-1 2009, elaborada 05/10/2009, geoprocessada por Aline de

Freitas Rodrigues, com delimitações precisas e apresentação de pontos com

localização dos empreendimentos, demonstra da ausência de incidência do

disposto na Lei n. 1.776/07. Inquestionável a autenticidade e veracidade do

documento.

A  Nota  Técnica  n.  07/2008  -

COHID/CGENE/DILIC/IBAMA, demonstra preocupação com a alteração do

eixo (cingindo ao dano ambiental),  defendendo o arranjo feito pela EPE,

expondo que o local  representou um avanço técnico em relação ao eixo

apresentado  no  EIA/RIMA;  aduz  que  o  eixo  de  Jirau  não  atende  a

condicionante  2.2,  não  contribuindo  para  analise  ambiental  e  sua

comparação com novo arranjo, solicitando, por fim, uma revisão completa e

detalhada de todos os comparativos e Planos e Programas.  

Mas  não  é  só.  O  Secretario  de  Estado  respondeu

através de documento publico que houve a alteração do eixo e, esse fato,

infringiu dispositivos da Lei n. 1.776/2007.

De  igual  forma,  o  depoimento  da  Ilustre  Promotora,

bem como o documento apresentado (mapa), torna irrefutável a ilegalidade

na alteração do eixo, sem autorização legislativa. Bem elucida o depoimento

da Ilustre Dra. Aidee:

         

“Eu tomei conhecimento dessa Lei, na verdade quando nós ajuizamos
essa ação inicial em razão de nós não buscarmos as questões estaduais
eu não conhecia essa Lei. Conheci essa Lei no dia da audiência da ação
popular, não, da ação civil pública movida contra o empreendimento. Eu
tomei  a  liberdade  de  colocar  as  coordenadas  dessa  lei  no
geoprocessamento  e  verifiquei  que  a  área  do  barramento
escolhido não está incluída nesta Lei. Aqui ela está Santo Antônio e
Jirau e mais outra área que eu imagino que seja o canteiro de obras, o
canteiro de obras. Mas a Cachoeira do Inferno não está incluída nestas
coordenadas.” (destaque nosso)
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E, havendo ilegalidade, com o conhecimento do órgão

estatal,  constitui  a  omissão  na  autuação,  em  tese,  crime,  porquanto,

expresso em documento publico (observando ainda as Licenças expedidas

pelo IBAMA e a r. decisão judicial do TRF 1ª Região) o fato ilegal.

Frise-se  que  a  Secretaria  possui  atribuição  legal  de

fiscalização e de autuação por atos ilegais e irregulares. 

A própria LI n. 563/2008, expedida pelo IBAMA, prevê

a necessidade de anuência da SEDAM, tendo em vista a invasão em áreas

de  competência  territorial  do  Estado,  bem  como  o  parecer  oriundo  do

IBAMA, impondo o necessário resguardo aos bens do Estado de Rondônia.

Frise-se que no Mapa concedido pelo Ministério Público,

o consórcio Santo Antônio Energia está dentro das coordenadas da Lei. 

Portanto,  resta  clara  a  apontada  irregularidade  em

relação ao consórcio ESBr, devendo haver a notificação imediata para que a

SEDAM – Secretaria de Estado de Desenvolvimento Ambiental, aplique por

força do poder de policia estatal, a interdição da atividade, justificada com a

ausência  de  lei  autorizativa  necessária  para  a  continuidade  do

empreendimento, bem como pela ausência de autorização legal para o uso

de  bens  públicos  pertencentes  ao  Estado  de  Rondônia,  plenamente

demonstrados e documentados nos autos desta CPI.     

A medida drástica que ora se impulsiona, motiva-se na

omissão, bem como na tergiversação de motivos executadas pela Energia

Sustentável  do  Brasil  –  ESBr,  que  deliberadamente,  em  várias

oportunidades  mostrou-se  reticente  e  desinteressada  em regularizar  seu

empreendimento no Estado.

Isto  posto,  para  a  preservação  da  autoridade  e

autonomia estatal, para a preservação da ordem publica e legal, atinentes

ao Estado Democrático de Direito, posiciona-se essa CPI, pela remessa de

notificação à SEDAM – Secretaria de Estado de Desenvolvimento Ambiental
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para  que  cumpra  sua  atribuição  estatal,  consistindo  na  autuação  do

empreendimento pelas razões delineadas.

Em permanecendo a omissão fiscalizatória do Estado,

pugna pelo envio de expediente para a SESDEC – Secretaria de Segurança

Publica do Estado e ao Ministério Público do Estado, para conhecimento e

adoção de providencias que entender necessárias.                

  2.  INTERFERÊNCIA  NAS  UNIDADES  DE

CONSERVAÇÃO DO ESTADO 

Em segundo plano, quanto ao tópico que diz respeito às

Unidades  de  Conservação  e  às  atribuições  da  SEDAM,  em  evidente,  o

interesse  do  Estado  de  Rondônia,  na  proteção  da  Floresta  Estadual  de

Rendimento  Sustentado  Rio  Vermelho,  bem  como  na  preservação  das

seguintes unidades: Estação Ecológica Mojica Nava, Estação Ecológica Serra

dos Três Irmãos e FERS Rio Vermelho – B, em face da constatação de que a

alteração do eixo da usina empreendida pela Requerida terá influxo nas

aludidas  áreas  conservacionais,  diminuindo  os  seus  limites,  restando  a

comprovação de outra irregularidade em relação ao consórcio ESBr.

A  SEDAM  solicitou  do  Sr.  André  Luiz  Abreu  Jorge,

informações sobre o polígono que se formaria com a criação do lago do AHE

Jirau, com sua cota máxima, não havendo resposta.

Pois bem. 

Há nos autos documentos que demonstram a invasão

em  área  de  conservação  do  Estado,  bem  como  há  documentos  que

demonstram a execução de ações de construção sem anuência legal.

Inclusive, no próprio sítio eletrônico do consórcio ESBr,

há  imagens  que  demonstram ações  em área  do  Estado,  sem anuência.

(http://www.energiasustentaveldobrasil.com.br/imprensa.asp?tab=5)

A  preocupação  com  a  interferência  foi,  também,
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observada pela assessoria do IBAMA, quando da emissão do Oficio n.

290/2007  –  DILIC/IBAMA,  reportando  à  necessidade  de  autorização

para o ingresso nas Unidades do Estado.

Nesse contexto, a Lei nº. 9.985/200 dispõe no seu art.

22,  o  procedimental  a  ser  observado  pelo  Poder  Público  na  criação  ou

redução dos limites de unidade de conservação. Senão vejamos:

“Art. 22 As unidades de conservação são criadas por ato do Poder Público.

(...) Omissis.

§ 7º A desafetação ou redução dos limites de uma unidade de conservação só
pode ser feita mediante lei específica”. (destaque).

Assim, só por lei pode uma unidade de conservação ser

desafetada ou reduzida. No ponto, consigne-se não se tratar de qualquer

lei, mas normativa que, específica e exclusivamente, verse sobre a matéria,

o  que não se  observa,  restando evidente,  a  ilegalidade perpetrada pelo

consórcio ESBr.

As  Licenças  emitidas  pela  IBAMA fizeram referências

expressas  a  esta  condicionante,  preocupando-se  com o  aspecto  legal  e

constitucional a ser observado. 

O Secretário de Estado de Desenvolvimento Ambiental,

na  época,  expos  em  oitiva,  bem  como  enviou  documentos  a  CPI,

ressaltando todas as irregularidades perpetradas pelas usinas, destacando

sobre  a  ESBr,  a  preocupação  com  a  interferência  em  Unidades  de

Conservação do Estado.

 Evidenciou as seguintes irregularidades:  ausência de

autorização  da  SEDAM  para  a  supressão  de  vegetação  e,  conseqüente

ausência  para  o  transporte  de  madeiras;  alteração  do  eixo  do

empreendimento,  sem  mensurar  conseqüências  danosas  ao  Estado;

interferência em áreas de Unidade de Conservação do Estado de Rondônia,
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sem autorização outorgada pelo Estado (Poder Legislativo) e pela SEDAM;

notificação  do  empreendimento  por  irregularidades  e  danos  ao  meio

ambiente, dentre outras. 

O  órgão  estatal  responsável  pela  análise  ambiental,

conforme  documentos  enviados  (constante  nos  anexos),  buscou

informações  sobre  alguns  aspectos  técnicos,  não  havendo  interesse  do

consórcio ESBr em atender aos pedidos.

Ao contrário, o referido consórcio buscou na justiça a

condição de submissão somente ao órgão federal (IBAMA), o que foi negado

pela  Desembargadora  Relatora.  E  esse  fato  demonstra,  novamente,  a

omissão a SEDAM, porquanto estabelecido em lei, bem como na r. decisão

do  C.  Tribunal  Regional  Federal,  a  competência  fiscalizadora  do  órgão,

devendo buscar informações para a preservação de suas atribuições legais.

De outro norte, o único documento em que se fulcra a

invasão  em  UCE’s,  não  contém  respaldo  constitucional,  porquanto  é

atribuição e competência do Poder Legislativo autorizar o acordo e dispor

sobre bem imóvel público.     

À  evidencia  dos  fatos  narrados,  constitui  meio  de

prova, também, o Oficio n 751/GAB/SEDAM, na qual informa a suspensão

da  Autorização  n.  01/2009,  logo,  não  havendo,  por  força  de  norma

constitucional, bem como por determinante na Licença de Instalação, ato

administrativo normativo capaz de gerar a aptidão para os atos executórios

em área de desenvolvimento ambiental.  

Não há de igual forma, autorização para a supressão de

vegetação e o respectivo  transporte de madeiras,  sendo que consta  em

documentos  enviados  pela  Secretaria  a  obrigatoriedade  de  retiradas  de

madeiras até a COTA 90. Ou seja, por força ambiental  e destacado em

condicionante, o consórcio ESBr deve realizar a supressão de madeiras até

o nível de água máximo de operação, que, segundo estudos de viabilidade
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perfazem até a Cota 90. (documentos apontam entre a Cota 82,50 metros e

a Cota 90,00 metros)

Nesse  aspecto,  o  próprio  consórcio  ESBr,  enviou

documento  à  SEDAM,  enviado  pelo  Senhor  Antonio  Luiz  Abreu  Jorge,

expondo que haverá a extração de madeira ate a Cota 90, nos termos da

Resolução 302/2002 do CONAMA e que a área entre a Cota 85 e a Cota 90,

será utilizada posteriormente para a agricultura regional.   

A  ausência  de retirada da matéria  prima até  o nível

máximo de operação,  conduz a nova ilegalidade, já que não se cumpre

condicionante exposta em Licença, fato que deve ser acompanhado pela

Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento  Ambiental,  já  que  a  Licença

Prévia  exige  dos consórcios  que a  utilização e a  destinação da madeira

retirada, deve gerar riquezas em projetos da região.   

Destarte, a interferência em unidade de conservação,

sem observância da Constituição não encontra respaldo legal; ao contrario,

reputa-se  ato  de  invasão  em  área  de  domínio  estatal,  o  que  gera  a

responsabilização do consórcio ESBr.

A Constituição é clara e não admite sofisma. Incumbe

ao Poder Legislativo a competência de autorizar a venda ou alienação, a

titulo oneroso ou não, de área ou bens imóveis do Estado de Rondônia, nos

termos do Art. 29, XXVII, XXIX e 30, VI. 

E mais ainda. A Licença de Instalação n. 621/2009, no

item 2.54,  dispõe  que  a  interferência  nas  Unidades  de  Conservação  do

Estado a serem afetadas pelo empreendimento deve observar o disposto na

clausula segunda, item 2, letra “f”, do protocolo de intenções celebrado com

o Governo do Estado.

A  clausula,  por  sua  vez,  aduz  que  “Considerando

estudos técnicos pertinentes, emitir a autorização inerente à interferência

do AHE JIRAU nas unidades de conservação estaduais (“UC”), assim como

enviar para o Poder Legislativo em até 365 dias após a assinatura deste
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protocolo os novos limites da UC visando a desafetação das mesmas e a

implantação do empreendimento”. O protocolo foi firmado em 02 de junho

de 2009, ou seja, há mais de um ano.

Disso decorrem duas assertivas. 

A  primeira  é  que  não  há  autorização  para  a

interferência  em  Unidade  de  Conservação  do  Estado,  nos  termos  da

Constituição. Vejamos.  

Art. 29. Compete privativamente à Assembléia Legislativa:
(...)
XXVII - autorizar ou aprovar convênios, acordos ou contratos com os
Governos Federal, Estadual ou Municipal, entidades de direito público ou
privado,  de  que  resultem  para  o  Estado  quaisquer  encargos  não
estabelecidos na lei orçamentária;
(...)
XXIX -  autorizar,  previamente,  alienação  a título  oneroso  ou não de
bens imóveis do Estado;

A  segunda  cinge-se  na  ausência  de  edição  de  lei

diminuindo os limites das Unidades, nos termos da Lei do SNUC.

E, ausente a autorização do Estado, reputa-se ilegal o

empreendimento  da  ESBr.  Ou  seja,  o  Poder  Legislativo  está  sendo

desrespeitado em todas as suas prerrogativas e funções, devendo haver a

remessa de expediente para órgãos federais e estaduais para a adoção das

medidas cabíveis.

A própria SEDAM afirmou que não há autorização do

Estado, nos termos da LI n 563/2008, em razão do não cumprimento das

condicionantes fixadas e que há o empobrecimento do Estado em território

e riquezas naturais.

As ilegalidades e as irregularidades detectadas, foram

também “denunciadas” pela Sra. Telma Delgado Monteiro, representante

da ONG KANINDÉ - Associação de Defesa Etno Ambiental KANINDÉ.
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Frise-se que a Comissão notificou o atual Secretario de

Estado, Sr. Paulo Ventura Brandão a confeccionar levantamento minucioso

das riquezas retiradas da UCE Rio Vermelho, o que não foi apresentado.    

Portanto,  deve  haver  notificação  para  a  SEDAM  –

Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento  Ambiental,  com  o  intuito  de

diligenciar junto ao local e, constatando  in loco o fato narrado, adotar as

medidas administrativas cabíveis.    

3.  PROTEÇÃO  DO  PATRIMÔNIO  HISTÓRICO

TOMBADO PELA CONSTITUIÇÃO 

Nesse  mesmo  contexto,  há  documentos  que

demonstram  danos  aos  bens  e  acervos  da  Estrada  de  Ferro  Madeira

Mamoré, protegida e tombada pela própria Constituição do Estado. Veja.

Art. 264 – Ficam tombados os sítios arqueológicos, a Estrada de
Ferro Madeira-Mamoré com todo o seu acervo,  o  Real  Forte
do Príncipe da Beira, os postos telegráficos e demais acervos da
Comissão Rondon,  o  local  da antiga  cidade  de Santo  Antonio  do
Alto  Madeira,  o  Cemitério  da  Candelária,  o  Cemitério  dos
Inocentes, o Prédio da Cooperativa dos Seringalistas, o marco das
coordenadas  geográficas  da  cidade  de  Porto  Velho  e  outros  que
venham a ser definidos em lei. (Grifado).

  

Esse é outro fato que detém a atribuição da Assembleia

Legislativa do Estado de Rondônia, que importa a atuação da Comissão,

defendendo o patrimônio histórico e cultural do Estado de Rondônia.   

Na  área  de  patrimônio  do  Estado,  destaque  para  o

Oficio  n.  0736/GAB/CGPI/SEAD/2009,  da  Coordenadoria  Geral  de

Patrimônio  Imobiliário,  expondo  que  a  área  de  influência  direta  do
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empreendimento de Jirau, abrangerá trechos da antiga Estrada de Ferro

Madeira - Mamoré. 

Ressalta que a construção poderá destruir ou mesmo

extinguir  fragmentos  da  história  do  Estado,  sendo  que  nenhuma  obra

poderia ter sido iniciada sem o resguardo dos bens e acervos da E.F.M-M. 

Da  mesma  forma,  o  Memo  n.  0585/CGPI/SEAD,

demonstra que:

 “O prejuízo patrimonial  é incalculável,  tendo como parâmetro
que simplesmente o Distrito de Mutum Paraná sumirá do mapa,
com ele irá grande parte da história da E.F. Madeira Mamoré.”  

A Lei estadual nº. 1.776, de 10 de agosto de 2007,

nos termos do parágrafo único do art. 264 da Constituição Estadual,

autorizou a utilização de faixas de terras para a construção das usinas

hidrelétricas no Rio Madeira.

Contudo, a alteração do eixo, sem estudos precisos

sobre  a  afetação  do  patrimônio  estatal,  viola  ato  normativo

legislativo,  norma  constitucional  derivada,  bem  como  destrói

fragmentos da historia do Estado de Rondônia.   

É certo que alguns trechos da rodovia - Br 364 irão

desaparecer  e,  como  eles,  parte  da  historia  protegida  pela

Constituição,  o  que  reputa  a  adoção  de  medidas  urgentes  pela

Secretaria de Administração e Patrimônio do Estado.

A preocupação com o acervo histórico foi, também,

observado pela assessoria do IBAMA, quando da emissão do Oficio n.

290/2007 – DILIC/IBAMA  , reportando à necessidade de resguardo ao

art. 264, da Constituição do Estado de Rondônia, não podendo haver

a execução da obra sem a alteração legislativa. 

Por  isso,  deve a  Comissão  cientificar  a  Secretaria

de  Estado  de  Administração  para  a  adoção  de  medidas  urgentes  e
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cautelares  para  a  proteção  do  patrimônio  histórico  da  Estrada  de

Ferro Madeira – Mamoré, fazendo o levantamento minucioso sobre a

situação do acervo patrimonial  e cultural  existente na área dos dois

empreendimentos  (Santo  Antônio  e  Jirau)  e,  havendo  danos,

encaminhar o relatório para que a Procuradoria Geral do Estado para

o ajuizamento de ação protetiva.

4. PLANO DE REMOÇÃO DOS MORADORES 

 

Outra preocupação observada por essa CPI, diz respeito

à  forma  de  remoção  e  posterior  destinação de  todos  os  afetados

diretamente pelas construções. 

Das provas colhidas  em sede de instrução,  essa CPI

ouviu de entidades de classes, representantes de associações e população

em geral, bem como recebeu requerimentos e reclamações, identificando a

ausência  de  parâmetros  e  a  existência  de  distorções  na  efetivação  do

pagamento de indenizações, a utilização de força física, a ocorrência de atos

de humilhação, a ausência de inclusão de pessoas que residem na região,

dentre outros fatos graves. 

Sendo assim, essa CPI recomendou que os consórcios

apresentassem  a  forma  de  pagamento  de  indenizações  da  população

impactada  e  seus  parâmetros,  identificando  os  valores  indenizados,

justificando eventuais distorções existentes, como afirmado pela população,

devendo apresentar a relação das famílias contempladas.

Contudo, essa CPI não recebeu a documentação no que

concerne a esse fato, embora a assunção da obrigação em audiência pública

ocorrida em Mutum - Paraná.

Pois  bem.  A  preocupação  parlamentar  tem  sentido

lógico e contém elementos que conduzem a isso. Vejamos.
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A  Proposta  de  Termo  de  Acordo  n.  247/2010,

apresentada a Sra. Divanir Souza Celestino, impõe a aceitação unilateral do

valor  de  R$  28.003,29  (vinte  e  oito  mil  e  três  reais,  e  vinte  e  nove

centavos), pelos transtornos com moradia, lazer e atividades produtivas.

A Proposta de Acordo n. 227/2010, estabelece o valor

de R$ 2.600,46.

A  Proposta  de  Acordo  301/2010,  foi  refutada  pelo

morador Joventino Raul Batista dos Santos, expondo em suas razões que “o

valor ofertado não e suficiente para comprar uma casa, por menor que seja

em  qualquer  lugar,  clamando  pela  manutenção  da  integridade  física,

psicológica e emocional, a fim de gozar uma velhice mais condigna.” 

Ora, será que uma família que recebe R$ 2.600,00 irá

conseguir a contemplação de moradia, lazer e atividades produtivas?

Há  nos  autos  inúmeros  relatos  expondo  vários

problemas sobre esse tema; moradores afirmam que estão na rua, embora

residam há mais de 20 anos do distrito; moradores expondo que não foram

recenseados  pelo  consórcio;  moradores  aduzindo  que  há  privilégios  a

grupos, ...     

A situação é critica e preocupante. Tanto é verdade que

há noticia na mídia estadual sobre a intervenção dos Ministérios Públicos no

tema, requerendo a paralisação no desalojamento dos moradores.  

A  mídia  noticiou  e  esta  Comissão  enviou  assessores

para o Distrito de Mutum – Paraná para colher depoimentos demonstrando

os fatos.

No Relatório n. 001/2010, há afirmação de que pessoas

estão morando dentro do posto de saúde, por não poderem comprar ou

alugar imóvel por ordem do consórcio; expuseram que as pessoas estão

desalojadas e o local onde residiam foi destruído; que a empresa retirou

postes  de  energia  para  dificultar  ainda  mais  a  moradia.  Ou  seja,  um

verdadeiro drama.
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E,  nos  relatos  colhidos,  há  a  demonstração  de  total

falta de respeito com os moradores, iniciando pela atitude de zombar e

humilhar,  terminando  com  atos  de  força.  A  expressão  utilizada  por

empregados da ESBr (segundo os relatos)  “se  estão insatisfeitos,  vão à

justiça” é unanime entre os moradores.

Vejamos  alguns  depoimentos,  que  também  foram

gravados em vídeos:

- O Senhor Elivaldo, disse que funcionários do consórcio

ESBr estão coagindo os moradores a aceitarem o Termo de Acordo imposto,

usando força física e atos de intimidação, além de proferirem todo tipo de

humilhação às famílias. 

-  A Sra. Elissandra Morais  Ferreira,  disse que residia

com quatro filhos menores, sendo que saiu da residência no sábado à tarde

e, no domingo derrubaram a casa dela; teve que construir um barraco de

lona par não ficar ao relento com os filhos.

-  A  Sra.  Maria  das  Dores  de  Souza  Lores  diz  que

recebeu uma ordem para deixar o local em dez dias por bem ou por mal.

Relatou  que  houve  corte  de  energia  e  que  somente  vai  sair  do  local

algemada.

-  A Sra. Valcinéia de Souza Nunes disse que passou

num concurso publico e que não pode alugar um local para morar, sendo

impedida, residindo atualmente num posto de saúde com outras pessoas.

E, o que se vê, é a verdadeira inversão do contido em

condicionante  da  Licença  de  Instalação,  determinando  que  o  consórcio

preste  assessoria  jurídica  e  assistência  social  aos  moradores,  devendo

contratar profissional indicado pela comunidade.

Essa condicionante está sendo desrespeitada na forma

mais  agressiva  e  desumana,  com violação  aos  direitos  e  garantias  dos

cidadãos,  violando  também  preceitos  de  direitos  humanos,  bem  como
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Declaração  dos  Direitos  Humanos  da  ONU  –  Organização  das  Nações

Unidas.  

O fato de haver valores econômicos envolvidos, aliados

ao crescimento do país, a distribuição de renda e geração de empregos em

outros  estados  dessa  federação,  não  induz  à  lógica  e  à  premissa  de

esmagamento  dos  seres  humanos  que  vivem  na  região  “doada”  ao

desenvolvimento.

O principio da dignidade da pessoa humana deve ser

aplicado no sul, sudeste, norte ou nordeste desse país, respeitando cada

cidadão em seu direito.

Sem titubear,  entre  todas  as  vertentes  apontadas  e

colacionadas por essa CPI, em paralelo com cingidas pelo executivo federal,

com preocupação à proteção ao meio ambiente e às vertentes de aspecto

econômico, geração de emprego e renda, não há razão lógica ou legal, que

transcende à proteção do ser humano.

Não  achamos  justo,  a  justificativa  de  criação  de

empregos e renda para a nação brasileira, à mercê do cidadão rondoniense.

Já se sedimentou a máxima na justiça pátria de que

“todos têm direito  ao meio ambiente  ecologicamente  equilibrado,  direito

que assiste a todo gênero humano, ao Estado e à própria coletividade, em

beneficio  de  gerações  presentes  e  futuras.     A  incolumidade  do  meio

ambiente não pode ser comprometida por interesse empresariais, nem ficar

dependente de motivação de índole econômica”, exposta de forma brilhante

pelo Ministro Celso de Mello, no julgamento da ADI 3.540.

De  outro  norte,  esta  Comissão  observou-se  ainda  a

desproporcionalidade entre os valores apresentados para as indenizações,

chegando  a  simples  conclusão  que  o  preço  vil  ofertado  não  cobre  as

condições  estipuladas  nos  termos,  como  moradia,  lazer,  despesas  de

locomoção, dentre outras.
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E,  não  pode  essa  Comissão  à  margem  do  direito,

principalmente, das famílias que residiam no local, omitir a questão.

Pelos  levantamentos  acostados  aos  autos  pela

assessoria técnica legislativa, muitas famílias estão sendo despojadas dos

seus lares, sem haver para onde ir, ficando à própria sorte do destino e de

Deus.

E,  quanto  a  esse  fato,  cinge  a  obrigatoriedade

unicamente imposta à ESBr.

Contudo,  deve  haver  a  notificação  para  o  consorcio

Santo  Antônio  Energia,  para  que  apresente  a  relação  de  famílias

contempladas, bem como os valores e a forma de calculo para a obtenção

das indenizações, já que houve o apontamento nesta CPI, de distorções nos

valores.       

A Comissão reunirá documentos para posterior análise

sobre eventual infringência à Declaração de Direitos Humanos da ONU –

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS.

Assim,  deve  haver  a  notificação  ao  IBAMA para  que

promova o devido processo legal, e, em posse de toda a documentação a

ser enviada por esta Comissão, suspenda a Licença até a implementação

integral da condicionante e, principalmente, dos direitos estabelecidos na

Constituição.

Deve  haver,  também,  a  remessa  aos  Ministérios

Públicos e órgãos estaduais pertinentes, especificamente, para a Secretaria

de Assistência Social  e Secretaria de Segurança Pública (para diligenciar

sobre atos de intimidação), bem como para a Câmara Municipal.     

5.  PROGRAMAS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO

ADOLESCENTE
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Outro tópico enfrentando pelos membros da Comissão

e constante na Licença de Instalação (educação aos trabalhadores), bem

destacado pelo  deputado Valter  Araújo,  cinge-se  à  preocupação  com os

cuidados devidos de proteção às crianças e aos adolescentes da região.

E, resta legitima a preocupação, já que não se observa

nenhum plano de ação ou programa social  que contemple os jovens da

região. 

E,  no  contexto  geral  das  condicionantes,  há

preocupação com a educação do trabalhador e, com o tema prostituição

infantil, aspectos que geraram preocupação dos órgãos ambientais com os

impactos negativos oriundos dos empreendimentos.

Nesse  contexto,  logicamente,  englobam-se  fatores

relacionados à família e a sua proteção.

Com similar preocupação, a CPI, identificou esse ponto

de aflito, trazendo à discussão os problemas enfrentados pela família, e,

especialmente, pelos jovens e adolescentes.    

Pois bem. Em audiência realizada em Jaci - Paraná, os

parlamentares explanaram suas preocupações inerentes às obras, fazendo

questão de frisar que não estão contra os empreendimentos, que trazem o

desenvolvimento  do  Estado  e  melhorias  para  a  população;  contudo,

expuseram que fatos prejudiciais à família e à sociedade estão em plena

evidencia, destacando a preocupação com as crianças e adolescentes.

O Estado já expos a preocupação, quando emitiu Laudo

técnico,  ressaltando  que  haverá  na  área  de  influencia  da  ESBr,  grande

proliferação  de  doenças  sexualmente  transmissíveis  e  crescimentos  de

prostibulos, devido ao fluxo migratório.

Por isso, a indagação parlamentar de existência de um

programa social  voltado  à  capacitação  de  jovens  e  adolescentes,  nesse

momento, é grande importância e terá reflexos no futuro próximo.
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A medida necessária e urgente a ser adotada pretende

evitar a desestruturação familiar e social, bem como visa, principalmente, a

adoção de políticas públicas de fortalecimento educacional.

Assim, deve haver a notificação dos consórcios para a

apresentação  de  programas  educacionais  destinados  aos  jovens  e  aos

adolescentes,  bem  como  informação  desta  ocorrência  aos  Ministerios

Públicos e ao Conselho Tutelar. 

De  igual  modo,  com  o  envio  desse  Relatório  ao

Ministério Publico do Estado, devem os consórcios, por iniciativa ministerial,

firmarem Termos de Ajuste de Conduta, englobando toda a questão desse

tópico,  com destinação  mínima para  a  contemplação de  planos  e  ações

sociais aos menores.   

6. ASPECTOS DE SAÚDE PÚBLICA 

No  que  tange  aos  reflexos  sofridos  pelo  povo  em

relação  à saúde pública,  a preocupação cinge-se aos diversos elementos

que  circundam  o  empreendimento,  que  de  forma  direta  atingem  a

população local, especificamente, afetando a saúde da coletividade, com a

iminência de mortes por ausência de planejamento e emprego de políticas

próprias.

Na área da saúde pública, o Diretor Dr. Mauro Shugiro

Tada, do CEMETRON – Centro de Medicina Tropical do Estado de Rondônia,

apresentou à CPI, Relatório de Saúde, expondo a situação vivenciada em

determinados locais afetados pelas construções.

Demonstrou  em  seu  estudo  o  aumento  de  doenças

endêmicas  e de vetores de transmissão,  com o crescimento de malária,

dengue e parasitoses.    
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Apontou  ainda,  com  dados  do  IPEPATRO,  grande

prevalência de portadores de vírus ativos ( HbsAg = 6,7%), com incidência

muito alta para o vírus da hepatite C (Anti-HCV= 6,3%).

Expõe  no  laudo  que  “nas  áreas  ribeirinhas  de  Porto

Velho um inquérito sorológico mostrou que quase todas as crianças são

sorológicamente positivas para o vírus da hepatite A e que há ainda varias

manifestações  endêmicas  por  helmintos  (verminoses),  leishmaniose  e

doença de chagas”.

Por  fim, relata  de forma preocupante a  situação das

crianças que residem nas comunidades dos Distritos, podendo resultar em

óbitos em decorrência de doenças variantes de veiculação hídrica, além da

incidência maior da malária e das doenças sexualmente transmissíveis.

Como sugestão,  indica  a  formação de uma comissão

multidisciplinar  com a finalidade  de  apresentar  medidas  paliativas  e  um

planejamento estrutural da saúde para os locais atingidos.      

Essa  mesma  preocupação,  que  assombra

exclusivamente, a população do Estado de Rondônia, foi evidenciada pelo

Departamento  de  Vigilância  Epidemiológica  e  Ambiental  de  Porto  Velho,

diagnosticando o aumento de doenças em razão das obras das usinas, com

a apresentação de diagnósticos e relatórios que comprovam o aumento da

malária em distrito da Capital.3  

Mas não é só.

Em  resposta  a  expediente  dessa  CPI,  a  SESAU  –

Secretaria  de  Estado  de  Saúde  enviou  recente  relatório,  contendo

informações preciosas e de grande importância para a saúde publica do

Estado,  apontando os  reflexos  sentidos  com o momento  econômico  que

atravessa a Capital.

Expos que: 

3 Fonte:WWW.rondoniaovivo.com/news.php?news=53787
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-  o  Governo do Estado vem promovendo reformas e

construções, realizando concursos públicos, mas não conseguiu adequar o

numero de leitos à demanda crescente;

-  o  atendimento  à  demanda  dos  Municípios,  que

possuem rede de saúde deficitária, prejudica o desempenho de atividades,

cuja  atribuição  recai  ao  Estado  –  atendimentos  de  média  e  alta

complexidade, comprometendo o setor público de saúde;

- a demanda dos Distritos de Jaci – Paraná e Mutum –

Paraná,  está  se  realizando  pelas  Unidades  de  Saúde  do  Estado,  nessa

Capital, não havendo a assunção do Município de Porto Velho em ações de

sua competência;

- para atender a demanda dos Distritos e da população

da  Capital,  cuja  responsabilidade  é  do  Município  de  Porto  Velho,  a

Secretaria de Estado de Saúde, utiliza a rede própria do Estado, além de

contratar a rede particular, como hospitais particulares dessa Capital;

- o crescente número de veículos e de fatores sociais

que  aumentam a  demanda do Estado  no  atendimento  à  saúde  publica,

recaem  sobre  a  estrutura  do  Estado,  apresentando  números  nos

atendimentos em 2008, 2009 e expectativa para 2010, com crescimento na

ordem de 15%;

- há a necessidade de aquisição de equipamentos para

novos  centros  em  construção  pelo  Estado,  não  havendo  disponibilidade

orçamentária,  bem como  ausência  de  disponibilidade  orçamentária  para

procedimentos administrativos que destaca;

- há a necessidade de contratação de serviços de saúde

para  atender  a  “demanda  reprimida”,  aquisição  medicamentos  e

equipamentos, além do atendimento no Hospital Regional de Cacoal, sendo

que não houve implementação do valor acordado com o Governo federal na

ordem  de  22  milhões  de  reais,  havendo  disponibilizado  somente  12,8

milhões de reais;
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-  na  somatória  observa-se  déficit  superior  a  224

milhões de reais para o atendimento de saúde pública, com todo o reflexo

pela crescente população e ausência de serviços médicos de atribuição do

Município de Porto Velho.    

Há ainda Oficio enviado pela diretoria do Hospital João

Paulo II, com considerações sobre a unidade de saúde, expondo ser a única

unidade de emergência na Capital, que todos os acidentes tem destinação o

nosocômio, havendo a necessidade de expansão de ações na unidade.

Pois  bem.  Embora  a  Comissão  tenha  notificado  o

consórcio ESBr sobre o repasse de verba de forma genérica, devendo haver

antes,  prévia discussão e deliberação parlamentar,  não se sabe sobre a

efetivação, devendo haver a notificação dos Secretários de Estado para a

apresentação de resposta, como já aludido.    

Para minimizar esses efeitos negativos, o valor de R$

120 milhões de reais, conferido ao Instituto Chico Mendes já foi solicitado

para ser destinado para a saúde pública do Estado de Rondônia, para a

compra  de  remédios  e  equipamentos  hospitalares,  a  ser  desencadeado

processo de aquisição pelas usinas, tudo acompanhado pela equipe técnica

do Governo do Estado. A resposta foi negativa. 

E, para sua fiel execução, essa CPI, em defesa do povo

rondoniense,  encaminhará  novamente  esse  requerimento  ao  Governo

Federal, alertando a situação ao Congresso Nacional, requerendo a quantia

de 40 milhões para a construção de um novo hospital em Porto Velho, 40

milhões  para  a  aquisição  de  equipamentos  hospitalares  e  os  outros  40

milhões destinados para a compensação ambiental.  

Nesses termos, justifica-se mais uma vez, a criação e a

posição critica dessa CPI no aspecto destacado, porquanto a saúde pública

não  detêm  nenhuma  fonte  de  renda  extraordinária capaz  de  gerar
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resultados imediatos em razão do impacto experimentado neste momento

em razão da construção das UHE.

E,  para  nós,  o  direito  à  vida,  consagrado  na

Constituição de 1988 e nas leis da humanidade, constitui direito primordial

e absoluto do homem, devendo ser assegurada a sua aplicação efetiva por

todas as instâncias e instituições, principalmente, por esse Poder, que tem a

missão de fiscalizar e defender a população do Estado de Rondônia.

A Comissão, em nossa opinião, deverá apresentar todos

os dados ao Governo Federal  – Ministério  da Saúde,  bem como para a

Câmara Municipal,  assim como deve cientificar  o  Senhor  Governador  do

Estado para a adoção de medidas urgentes visando reduzir os problemas

detectados.

De  igual  forma,  deve  a  Comissão  cientificar  os

Ministérios  Públicos  para  a  adoção  de  medidas  necessárias  para  o

fortalecimento de ações públicas de saúde. 

Frise  a  urgente  necessidade  de  promoção  de  atos

executórios  de  prestação  de  saúde  publica,  sob  pena  de  acometer  a

população da região dos efeitos negativos, conforme expostos em relatos

técnicos.       

7. FISCALIZAÇÃO DOS APORTES DO ESTADO

A  fiscalização  de  todos  os  recursos  financeiros

aplicados, bem como dos acordos firmados, deverá ser acompanhada pelo

Poder Legislativo, pelo Ministério Publico federal e estadual, bem assim por

entidades e instituições de defesa da cidadania e do povo rondoniense.

Especificamente, esta CPI, identificou quando da oitiva

dos representantes dos consórcios,  na audiência  de 1º  de dezembro de

2009,  irregularidade  na  aplicação  de  determinados  recursos

compensatórios.
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Ponderou  especificamente,  sobre  os  valores

apresentados  em  planilhas  fornecidas  pelos  empreendedores,  para  a

reforma  de  uma  escola  municipal,  que  estão,  demasiadamente,

desproporcionais aos preços praticados pelo Estado. Vejamos o discurso do

Parlamentar.

“E aí, quando eu vejo desde o começo essa discussão e por isso que nós
fizemos  esse  requerimento  pedindo  a  relação  dos  valores  das
compensações, qual é a destinação, quem é que ajudou a definir, qual é
a forma de aplicação, se já licitou, que encaminhe cópia do processo
licitatório?  É  porque  quando  eu  vejo  falar  de  uma reforma de  uma
escola dois milhões e meio de reais dá até um calor em mim, porque eu
não conheço nenhuma planilha de obras, e eu já trabalhei com obras,
que uma reforma de uma escola com 20 salas de aula, ainda que você
coloque cozinha industrial, banheiro de luxo, acessibilidade, teto solar,
sei lá o que vai colocar, você não gasta dois e meio milhões de reais, e
aí não estou criticando o consórcio não, estou falando da prefeitura, a
responsável  por  isso  é  a  prefeitura,  porque  a  média  hoje  para  se
construir uma escola, por exemplo, com cinco salas de aula com toda
estrutura que precisa, com cozinha industrial e tudo, é uma média de no
máximo duzentos e cinquenta mil reais. Uma reforma de uma escola do
tamanho dela, tem 25 salas de aula, eu não sei, nem fazer uma aferição
porque uma escola com cinco teria uma média de 517 metros, eu não
sei  nem  fazer  uma  aferição  aqui  porque  eu  não  sei  quais  são  as
reformas, mas para construir eu sei que ela não passa de um milhão, já
extrapolando  tudo.  Então  quer  dizer,  se  está  gastando  dinheiro  de
construir  três,  Deputado  Tiziu,  ou  de  reformar  dez  e  ampliar  para
reformar uma, e quem é lesado com isso é o povo. Porque, inclusive, se
a minha informação não é errada, o dono da empresa que vai reformar
é  marido  da  Secretária  que  cuida  dessas  obras  oriundas  das
compensações. E aí? As verbas de compensação vão virar compensação
política para um grupo de interesse do prefeito, de A ou de B? E o povo?
E os meninos que estão sem escola? E a mãe de família que tem que
sair?”

Delineou-se dois problemas: superfaturamento e fraude

na concorrência. 

E, em reposta ao Oficio n. 0697/GDTJ/2009, o DEOSP –

Departamento Estadual de Obras Públicas, expos em documento que o valor

apresentado para a reforma da Escola Joaquim Vicente Rondon destoa em

muito dos preços praticados em reformas e construções de prédios públicos
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escolares  estaduais.  O  documento  foi  firmado  pelo  engenheiro  Renato

Eduardo Rossi.

No mesmo contexto, entendemos ser necessário fazer

referência  ao  teor  da  clausula  3.2  do  Protocolo  de  Intenções  entre  o

Município  e  a  ESBr,  na  qual  veda  que  o  ente  publico  busque  eventual

economia  em obra  e/ou  aquisição  de  bens  e  serviços,  em relação  aos

valores  de  planilha,  o  que  sem  sombra  de  duvidas,  causa  prejuízo  à

população. 

Portanto,  não  poderíamos  deixar  de  observar  e  de

analisar, mesmo que superficialmente, que os recursos financeiros aplicados

pelo Município de Porto Velho, a titulo de compensações, encontram grande

diferença  em relação  às  obras  publicas  realizadas  pelo  Estado  e  que  a

clausula do acordo fere prerrogativas e normas legais.

Contudo,  não  há  provas  no  que  se  concerne  ao

direcionamento, bem como não compete a CPI apurar fatos relacionados ao

ente  municipal,  restando  tão  somente  a  remessa  para  a  instituição

competente,  in casu, aos Ministérios Públicos, que deverão receber cópia

integral dos autos e anexos dessa Comissão e para a Câmara Municipal.   

Quanto  aos recursos  aplicados no Estado,  sugere-se,

para  estabelecer  a  atribuição  da  CPI,  a  remessa  de  expediente  para  a

Secretaria de Estado de Planejamento – SEPLAN, a fim de que informe o

montante de recursos recebidos pelo Estado e a sua efetiva aplicação, bem

como apresente autorização legislativa (nos termos da Constituição) para a

validade do Acordo.   

A visualização de qualquer irregularidade na aplicação

dos recursos compensatórios, pelos técnicos e assessores da CPI, mesmo

que posteriormente, deverá ser encaminhada ao Ministério Público federal e

ao estadual.
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8.  AUSÊNCIA  DE AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL  DO

ESTADO

E fato notório nesta CPI a necessidade de autorização

ambiental  por  parte  da  SEDAM.  Corrobora  com  essa  assertiva,

condicionantes  dispostas  nas Licenças,  pareceres  de  técnicos  do  IBAMA,

documentos da Secretaria estadual, bem como a Lei Maior de 1988.

Pois bem.

Já evidenciado pelo depoimento do Senhor Secretário

de  Estado  de  Desenvolvimento  Ambiental,  à  época,  a  ausência  de

autorizações  para  o  empreendimento  ESBr.  O  Secretário  disse  que  o

consórcio ESBr não detém  autorização, nem mesmo o cadastro para as

demandas ambientais. Disse que o consórcio Santo Antônio já se cadastrou

e detêm as Licenças estaduais.  

A  irregularidade  quanto  ao  consórcio  ESBr,  ficou

evidente  no  Oficio  n  751/GAB/SEDAM,  na  qual  informa a  suspensão  da

Autorização n. 01/2009, concedida outrora, logo, não havendo, por força de

norma constitucional, bem como por determinante na Licença de Instalação,

ato  administrativo  normativo  capaz  de  gerar  a  aptidão  para  os  atos

executórios em área de desenvolvimento ambiental.  

Já relatado acima, e, tornamos a repetir  que não há

autorização para a supressão de vegetação e o respectivo transporte de

madeiras, sendo que consta em documentos enviados pela Secretaria, bem

como na própria Licença, a obrigatoriedade de retiradas de madeiras até a

COTA 90 ou Nível  Máximo de Operação. Ou seja, por força ambiental  e

destacado em condicionante, há a obrigatoriedade na retirada de madeira

pelo  consórcio  ESBr,  até  o  nível  de  água  máximo  de  operação,  que,

segundo estudos de viabilidade perfazem até a Cota 90. Entre 82,5 metros

e 90 metros.

85



ESTADO DE RONDÔNIA
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO – USINAS DO RIO MADEIRA

A ausência  de retirada da matéria  prima até  o nível

máximo  de  operação,  conduz  à  ilegalidade,  já  que  não  se  cumpre

condicionante  exposta  em  Licença,  devendo  haver  a  retirada  e  o

aproveitamento  da  madeira.  (Esse  fato  deve  ser  acompanhado  pela

Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento  Ambiental,  já  que  a  Licença

Prévia  exige  dos consórcios  que a  utilização e a  destinação da madeira

retirada, deve gerar riquezas em projetos da região)   

Destaque que a Licença de Instalação n. 563/2008, no

item 2.10, diz que para a supressão de vegetação, deve ser atendido o

disposto na NT n. 011/2008. 

A NT n. 11/2008, de lavra do IBAMA, em conclusão,

expõe que “a partir  da  analise  do programa de supressão apresentado,

considero que a eventual emissão de Licença de Instalação do canteiro de

obras  para  AHE  Jirau  deverá  deixar  claro  que  a  mesma  não permite

qualquer corte de vegetação nativa bem como nenhuma intervenção em

área de preservação permanente” (irregularidade já destcada).   

Ora, resta evidente que deve haver a autorização do

Estado para a retirada de madeiras do local, como também e fato notório

que a empresa tem que suprimir a vegetação para a construção.

Então,  indaga-se:  onde  está  sendo  acondicionada  a

madeira retirada?

A Federação  Nacional  dos  Garimpeiros  –  FENAG,  em

documento  enviado  a  CPI,  com  a  ilustração  por  fotos,  afirma  que  o

consórcio ESBr está abrindo valas e enterrando a matéria prima. 

Este  fato  constitui  crime  ambiental  e  deve  ser

fiscalizado  com  urgência  pela  SEDAM  –  Secretaria  de  Desenvolvimento

Ambiental.  

E não termina por ai, porquanto não se trata somente

de extração de madeira. As Licenças têm aspecto amplo ao meio ambiente. 
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Tanto  que  a  SEDAM  informou  que  emitiu  as

Notificações n. 3.868, 3.870 e 3.871 e 3.872 em face do consórcio ESBr,

por  conta  de irregularidades na Cascalheira,  na Licença de operação do

britador primário, no projeto de sistema de tratamento de efluentes dos

alojamentos e no projeto no tratamento de efluentes dos alojamentos “Pólo

Industrial de Porto Velho”.

Assim, deve a SEDAM, fiscalizar e adotar atos de sua

atribuição, assegurando a prerrogativa estadual e as normas dispositivas da

Constituição do Estado de Rondônia.  

Até porque foi firmado convênio entre o órgão federal –

IBAMA  e o órgão estadual – SEDAM, para a descentralização de gestão

florestal, ou seja, não só pela Constituição, mas por acordo administrativo,

houve prévia estipulação da atribuição estadual.

EXTRATO DE PROTOCOLO DE INTENÇÃO
Protocolo  de  Intenções  que  celebram  o  Instituto  Brasileiro  do  Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA/RO e o Estado
de  Rondônia,  por  intermédio  da  Secretaria  de  Estado  do
Desenvolvimento  Ambiental  -  SEDAM,  visando  a  definição  de
procedimentos  de  transição  para  assinatura  de  um  Acordo  de
Cooperação Técnica para gestão descentralizada e compartilhada. 

Objeto: O presente Protocolo de Intenções tem por objeto diretrizes e
procedimentos  entre  o  Instituto  Brasileiro  do  Meio  Ambiente  e  dos
Recursos  Naturais  Renováveis  -  IBAMA,  com o  Estado  de  Rondônia,
através  da  SECRETARIA  DE  ESTADO  DO  DESENVOLVIMENTO
AMBIENTAL  -  SEDAM,  para  estabelecer  diretrizes,  prazos  e
procedimentos  inerente  à  fase  de  transição  para  assinatura  de  um
Acordo de Cooperação Técnica de descentralização da gestão florestal.

Quanto  ao  desastre  provocado,  com a  morte  de  11

toneladas de peixe, sabe-se que houve a autuação e multa pelo IBAMA ao

consórcio Santo Antônio Energia, não havendo informação de atuação por

parte da SEDAM, já que não enviou nenhum documento neste sentido, fato
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que também deve ser  acompanhado pelos  fiscais  ambientais  do Estado,

evitando-se a ocorrência de danos ao meio ambiente.

Portanto, constatada pela própria Secretaria de Estado

as ilegalidades e irregularidades perpetradas por qualquer dos consórcios

deve a Secretaria agir de oficio, elidindo a pratica irregular ou ilegal, com

autuação e aplicação de multas, não podendo se omitir em suas atribuições.

Quanto  aos  fatos  relatados  neste  tópico,  incumbe  a

remessa  de  expediente  ao  gestor  da  Secretaria  de  Estado  para  a

implementação das medidas administrativas pertinentes, com a adoção do

poder de policia estatal, se for o caso.  

Em  caso  de  descumprimento,  deverá  o  Poder

Legislativo cientificar o Ministério Público para a adoção de medidas visando

apurar eventual crime de responsabilidade.      

Da mesma forma, deverá haver a notificação do Senhor

Governador  do  Estado  para  que  adote  medidas  visando  revogar  os

comandos da Lei n. 1.776/2007, porquanto, além de não haver respeito às

condicionantes  dispostas  nas  Licenças  (principalmente  no  que  tange  à

geração de riquezas com a destinação da madeira da região até o Nível

Máximo  de  Operação  –  Cota  90),  não  se  observa  o  respeito  às  Leis

aprovadas por este Poder legalmente constituído, ou seja, à própria Lei que

autorizou  a  instalação  das  usinas  e  à  Lei  que  estimulou  a  geração  de

empregos na região.

9.  PROGRAMA  DE  REQUALIFICAÇÃO

PROFISSIONAL   

A  Licença  Prévia  n.  251/2007  expedida  pelo  IBAMA

estabelece como condições de validade a contemplação de vários quesitos a

serem implantados pelos consórcios, dentre elas, especificamente os itens

2.23, 2.24 e 2.25, relacionam-se às preocupações sociais enfrentadas pela
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população  diretamente  atingida,  devendo  haver  a  apresentação  de

relatórios trimestrais sobre todos os programas previstos na Licença.    

O item 2.24 e o item 2.25, expõem a preocupação com

setores  sociais  que,  por  força  dos  empreendimentos,  serão  diretamente

afetados, com a mudança no modo de vida e com prejuízos ao labor e ao

sustento familiar.

Essa preocupação evidenciou-se mais ainda com alguns

depoimentos prestados na Comissão.

A  Representante  da  Associação  de  Pescadores  (que

perfazem  quase  quatro  mil  e  oitocentas  pessoas)  expos  que  principal

preocupação  da classe,  cinge-se  na ausência  de qualificação  profissional

para outras atividades, que não a pesca.

Disse ainda que, com o impedimento da pesca, muitos

associados  serão  severamente  prejudicados  e,  que  não  há  programas

sociais  de  requalificação  profissional.  Reivindicou  também  uma

compensação pela ausência da pesca.

Nesse aspecto, deve a Comissão notificar os consórcios

para a apresentação de programas sociais de requalificação profissional, nos

moldes exigidos pela Licença Previa, repetida na Licença de Instalação, bem

como o IBAMA, porquanto condicionante disposto e ato administrativo de

sua competência.

De igual  forma, deve haver a notificação para que a

Secretaria  de  Estado  de  Assistência  Social  acompanhe  os  programas

apresentados, informando ao Ministério Público e ao IBAMA, caso não haja a

contemplação do plano.       

10.  PROGRAMAS  DE  PRESERVAÇÃO  CULTURA

INDIGENA 
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O item 2.27, da Licença 251, expõe como condição de

validade  para  a  operação,  a  contemplação  de  programa  de  apoio  às

Comunidades Indígenas.

E,  pelo  teor  das  provas  obtidas  em  instrução

processual, resta claro o desrespeito à proteção da cultura indígena e de

seu modo de viver.  

Em audiência pública no distrito de Mutum – Paraná, a

etnia Caxarari,  por seu representante, questionou a inércia da FUNAI no

tocante  ao  acompanhamento  das  atividades  de  construção  da  Usina  de

JIRAU. Mencionaram que não houve amparo e o resguardo das tradições e

do convívio da etnia, bem assim, não houve qualquer monitoramento dos

reflexos  negativos  com a construção  da referida  Usina.  Manifestaram-se

insatisfeitos com o pagamento irrisório das indenizações e com a afronta

aos direitos indígenas.

Em  13  laudas,  o  povo  Kaxarari,  apresentou  à  CPI,

Projeto  de  Estruturação  da  Organização  e  das  Comunidades  Indigenas

Kaxararis, com objetivo geral em busca do fortalecimento da comunidade,

na melhoria nas condições de vida, com apresentação de plano de trabalho

das principais reivindicações.   

Sendo  assim,  em  que  pese  a  necessidade  de  envio

trimestral de relatórios concernentes aos programas, a Comissão já dispõe

de instrumentos necessários para a proteção do direito  indígena,  com o

fornecimento de toda a documentação ao Ministério Público Federal, que,

com os depoimentos prestados e documentos colhidos, certamente adotará

medidas judiciais de proteção.

Frise-se  a  o  envio  de  expediente  para  a  FUNAI,

solicitando  informações  sobre  a  comunidade  indígena  e  os  reflexos

enfrentados com as obras, não havendo resposta sobre os itens enviados. 
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11. DELIBERAÇÕES FINAIS 

Logicamente  que  no  universo  das  condicionantes

expostas e de toda complexidade que envolve o empreendimento, afetando

comunidades  e  pessoas,  obras  de  engenharia,  acervo  cultural,  meio

ambiente, dentre outros, não seria esta CPI capaz, em pouco tempo, para

diagnosticar todas as irregularidades.

Essa CPI evidenciou fatos que demandam o interesse

do  Estado  e,  principalmente,  fato  que  repercutem  diretamente  sobre  a

população  local.  A  CPI  buscou de  todas  as  formas  ouvir  e  atender  aos

anseios da população diretamente afetada, apesar das dificuldades.

E,  esse  relatório  não esgota  a  atividade parlamentar

que estará sempre atenta e vigilante no tocante aos direitos do cidadão

rondoniense.

Por isso, sugere-se:   

  

- A necessidade de criação de uma subcomissão dentro

da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  na  própria  ALE/RO,  para

acompanhamento das ações e diretrizes estabelecidas;

- A remessa deste Relatório para todas as autoridades

e às entidades que vêm ajudando no trabalho da CPI, bem como aos órgãos

e instituições de proteção e resguardo dos direitos envolvidos;

 -  A  elaboração  de  uma  cartilha  educativa,  com

explanação de todos os direitos e deveres dos afetados diretamente; e.

- A designação de assessor jurídico para acompanhar

os fatos ocorridos no Distrito de Mutum – Paraná e, principalmente, 

- A confecção de documento ao Governo Federal e ao

Congresso Nacional, alertando sobre a situação caótica na saúde pública,

com a sugestão de aplicação de R$ 40 milhões para a construção de um

novo  hospital  em  Porto  Velho;  a  aplicação  de  R$  40  milhões  para  a
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aquisição  de  equipamentos  hospitalares,  bem  como  a  destinação  de

recursos para o fomento de planos de agricultura e de estruturação, visando

assegurar melhorias e produtividade aos pólos populacionais, sendo: R$ 5

milhões para o Município de Guajará-Mirim, R$ 4 milhões para o Município

de Nova Mamoré, R$ 3 milhões ao distrito de Jaci – Paraná e R$ 3 milhões

ao distrito de Mutum – Paraná. Com destinação à cultura indígena e aos

anseios étnicos, após as análises dos problemas relacionados e dos valores

envolvidos,  sugerimos  a  destinação  de  R$  5  milhões  e,  por  fim,  para

programas de educação infantil, visando combater os efeitos maléficos dos

empreendimentos, sugerimos R$ 5 milhões.                    

-  A Notificação ao Congresso Nacional  para a efetiva

fiscalização  dos  órgãos  ambientais  federais,  posto  a  demonstração

comprovada de omissão quanto aos comandos constitucionais, em especial,

quanto a autonomia estatal consolidada na Constituição, às leis pátrias de

proteção ao patrimônio e aos comandos dispostos nas licenças oriundas do

IBAMA, bem como ao estado democrático de direito.      

         

 Será enviado expediente ao Congresso Nacional e ao

Presidente da República, com destaques também para a situação indígena,

de saúde pública do Estado e principalmente, sobre a forma de remoção dos

moradores diretamente afetados.

Será enviado documento ao IBAMA para demonstrar a

situação  ambiental,  sendo  que  comissão  própria  criada  pela  Assembleia

Legislativa do Estado de Rondônia cobrará a apuração rigorosa e célere das

denuncias feitas pelos moradores sobre irregularidades e ilegalidades contra

o meio ambiente, além de criação de núcleos de atendimento à população.

De  igual  forma,  a  remessa  ao  IBAMA,  servirá  para

demonstrar as violações às condicionantes, bem como dar conhecimento

dos fatos irregulares para a adoção das medidas legais e pertinentes.

É o Relatório.
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