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ATA DA 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 1 

DO CONSELHO ESTADUAL DE 2 

RECURSOS HÍDRICOS DO AMAZONAS – 3 

CERH-AM, REALIZADA EM 21 DE 4 

MARÇO DE 2019. 5 

 6 

Aos vinte e um dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove, de 09h às 12h, 7 

no Espaço Ambiental Tapirí (IPAAM), situado a Av. Mario Ypiranga Monteiro, 3280 8 

– Parque 10 de Novembro, Manaus-AM, foi realizada a 11ª Reunião Extraordinária 9 

do Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Amazonas (CERH/AM), onde foi 10 

apresentada a seguinte pauta: 1) Abertura da reunião pelo Presidente do CERH; 2) 11 

Leitura e aprovação da ATA da 38ª Reunião Ordinária, ocorrida em 20/02/2019; 3) 12 

Leitura do Parecer da Câmara Técnica de Estudos e Projetos (CTEP) referente ao 13 

Plano de Capacitação Estadual em Recursos Hídricos, Plano Plurianual de 14 

Aplicação dos Recursos e Formulário de Auto avaliação do PROGESTÃO; 4) 15 

Aprovação do Plano de Capacitação Estadual em Recursos Hídricos; 5) Aprovação 16 

do Plano Plurianual de Aplicação dos Recursos; 6) Aprovação do Formulário de Auto 17 

avaliação do PROGESTÃO; 7) Informes e assuntos gerais. Estiveram presentes os 18 

seguintes Conselheiros: Christina Fischer (SEMA), Delna Maria Brasil (AAM), Pedro 19 

Castro de A. Filho (ARSAM), Kelly Navegantes de Melo (CEMAAM), Solange Batista 20 

Damasceno (CBH-Rio Tarumã-Açú), Jose Francisco Aleixo da Silva (COSAMA), 21 

Luana Lisboa (CPRM), Sergio Bringel (CRQ), Anna Carolina Araújo Duarte da Silva 22 

(CRQ),  Aldeniva Oliveira da Silva (CRBio), Renée Fagundes Veiga (FIEAM), 23 

Adenilde Pinto de Almeida (GTA), Sergio Martins D’oliveira (IPAAM), Taylor Moraes 24 

Fragoso (SEDUC), Jose Sandro da Mota Ribeiro (SEPLANCTI), Edmar Lopes 25 

Magalhães (SEPLANCTI), Matheus Araújo (SINDNAVAL), Ivo Oliveira Araújo 26 

(SINDNAVAL), Carlossandro Carvalho (UEA) e Ingo Daniel Wahnfried (UFAM). 27 

Participantes convidados: Glauce M. T. Monteiro (SEMA), Sabrina Cordeiro 28 

(AMAZONAS GT), Izaias Nascimento (SEMA), Marcele Lopes (SEMA), José Carlos 29 

(SEMA) Ayub Borges Marques (SEMA), Mauro Cristo (SEMA). Instituições 30 

ausentes: CGEO/ALEAM, AMAZONAS ENERGIA, CBHP, DEFESA CIVIL DE 31 
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MANAUS, DEFESA CIVIL DO AMAZONAS, FUNASA, FRA, FAEA, INPA, LA 32 

SALLE, MANAUS AMBIENTAL, OAB, PETROBRAS, SEMMAS, SINDARMA, 33 

SIPAM/SIVAM, SUFRAMA, UNINORTE, DHR/SRHU/MMA. A Secretaria Executiva 34 

do CERH, Christina Fischer, fez a primeira chamada às 09h20min, com 13 35 

conselheiros presentes, após 10 minutos foi realizada a segunda chamada, 36 

obedecendo o que rege o regimento interno. Após nova contagem a Secretária 37 

Executiva do CERH, Christina Fischer, deu início a sessão dando bom dia a todos 38 

e agradecendo pela presença dos que aqui estão considerando suas agendas de 39 

trabalho. Falou que essa reunião extraordinária tem um objetivo bem especifico que 40 

é fazer a análise do parecer da Câmara Técnica de Estudos e Projetos do CERH, 41 

referente a elaboração do Plano de Capacitação Estadual, o Plano Plurianual de 42 

Aplicação dos Recursos e o Formulário de Auto Avaliação do PROGESTÃO. Feito 43 

os esclarecimentos a Secretária Executiva fez a leitura da pauta pela ordem do dia, 44 

e informou que a Conselheira Solange solicitou inclusão de pauta com o seguinte 45 

assunto: Comitê de Bacia do Puraquequara, quanto a sua regularização. Sendo 46 

assim, passou-se para a leitura e aprovação da ATA da 38ª Reunião Ordinária do 47 

CERH, sendo APROVADA, com as devidas correções. Passo seguinte, leitura do 48 

Parecer da Câmara Técnica de Estudos e Projetos (CTEP) referente ao Plano de 49 

Capacitação Estadual em Recursos Hídricos, Plano Plurianual de Aplicação dos 50 

Recursos e Formulário de Auto avaliação do PROGESTÃO. A Conselheira 51 

representante da FIEAM, Renée Fagundes Veiga, realizou a leitura do parecer da 52 

Câmara Técnica na íntegra para conhecimento de todos. Após a leitura a conselheira 53 

relatora do parecer, fez alguns esclarecimentos sobre a elaboração do parecer. A 54 

Secretária Executiva do CERH, Christina Fischer, abriu para manifestação dos 55 

conselheiros. Feito as considerações, foi aberto processo de votação para 56 

aprovação do item de pauta em questão, sendo APROVADO por 16 votos a favor, 57 

sem votos contrários e 01 abstenção (COSAMA). O Assessor da SEMA, José Carlos, 58 

pediu a fala para explicar que essas aprovações serão acompanhadas com as suas 59 

devidas deliberações aprovadas pelo Conselho  para a Agência Nacional de Águas 60 

– ANA. Feito isso, a Secretária Executiva deu continuidade à pauta, passando assim 61 
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para os informes. A Secretária Executiva do CERH, Christina Fischer, falou sobre 62 

o evento que acontecerá amanhã (22/03/19), em comemoração ao Dia Mundial da 63 

Água , falou que será divulgado a programação do evento para os conselheiros no 64 

Grupo do Whattsap. O Conselheiro representante da SEDUC, Taylor Mores, falou 65 

que gostaria de estender um convite a todos os Conselheiros para participarem da 66 

programação da Secretaria que vai ocorrer no Centro Cultural Aníbal Bessa (antigo 67 

Thiago de Mello). O Conselheiro representante da UEA, Carlossandro Carvalho, 68 

falou que está para ser lançado o edital para a nova turma de mestrado em gestão 69 

de recursos hídricos a nível nacional, e pediu aos conselheiros que ajudem a divulgar 70 

nosso edital de seleção, que parte da série de estudos como plano de estudos 71 

curricular e com uma previsão de início para o dia 12 de agosto. A Conselheira 72 

representante do CBH – Rio Tarumã-Açú, Solange Damasceno, falou que 73 

colocou em pauta a questão da regularização do Comitê do Puraquequara, porque 74 

esse comitê foi criado no ano de 2017 e não conseguiu ter o recurso do PROCOMITÊ 75 

porque ele tinha uma série de situações e hoje ainda está pior, porque não tem uma 76 

diretoria formalmente constituída, não possui um regimento, não foram realizadas 77 

reuniões, porém, não sabemos como está a comunidade sobre essa expectativa. E 78 

perguntou: Porque isso incomoda? E falou que incomoda porque foi iniciado um 79 

trabalho com o comitê no passado, o do Tarumã andou um tempo, depois parou e 80 

passou por um processo grande sem se reunir e sem operacionalizar e isso trouxe 81 

um prejuízo grande ao comitê de Bacia do Tarumã e isso é fazer um retrabalho. 82 

Comentou ainda, que está com descrédito perante várias instituições e graças a 83 

Deus conseguiu está dentro do PROCOMITÊ com o recurso que é pequeno, mas 84 

que dar um suporte, está procurando fazer um grande número de reuniões, o Comitê 85 

conseguiu fazer o termo de referência para o plano e continuam buscando recurso 86 

para fazer reuniões em diversos locais possíveis. O Conselheiro representante do 87 

CRQ,  Sérgio Bringel, falou que a Conselheira Solange coloca essa preocupação 88 

porque se não lhe falha a memória há 2 anos tivemos que regularizar o Comitê do 89 

Rio Tarumã e do Rio Puraquequara, sendo que, o Rio Tarumã foi realizada nova 90 

eleição da diretoria que está à frente do comitê hoje, e o Comitê do Rio Puraquequara 91 
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foi feito todo o relatório pela Câmara Técnica de Comitês de Bacias e Regiões 92 

Hidrográficas – CTCBRH e o parecer já foi lido e aprovado no conselho, porém foi 93 

sugerido ao Comitê não fazer uma eleição para novos membros, mas sim, para 94 

reconduzir uma nova diretora a fim de que fosse regularizado, sendo aprovado pela 95 

plenária que a nova diretoria 2017/2019, não teria direito a reeleição, pois já vinham 96 

de um momento anterior, onde essa diretoria já participava e dessa forma, foi a dada 97 

a chance de recondução para evitar mais celeumas, isso devido à necessidade 98 

urgente de liberação de recurso para os Comitês, em função disso a CTCBRH 99 

optando por atender a sugestão do próprio Comitê para que fosse reconduzida  100 

diretoria por 2 anos. Ocorre que o que a Solange relata hoje é muito preocupante e 101 

se não agirmos hoje, nessa reunião, irá aparecer problemas futuros e o mesmo 102 

acredita que o Conselho pode intervir novamente no Comitê do Rio Puraquequara 103 

para a fim, de que se faça uma nova eleição, pois se está faltando membro na 104 

diretoria o comitê passa a está irregular, e uma vez estando irregular o Conselho tem 105 

autonomia para intervir. Após contribuições e esclarecimentos o Assessor da 106 

SEMA, José Carlos, sugeriu a reativação da Câmara Técnica de Comitês de Bacias 107 

e Regiões Hidrográficas – CTCBRH. A Conselheira representante do CBH- Rio 108 

Tarumã-Açú, Solange Damasceno, sugeriu que o Presidente do CERH solicite a 109 

diretoria do Comitê do Puraquequara todos os documentos ou que o mesmo faça 110 

uma exposição no Conselho da atual situação do Comitê, e a Câmara Técnica dá o 111 

apoio que o Conselho precisa. O Assessor da SEMA, José Carlos, falou que deve 112 

acompanhar uma sequência, primeiro reativar a Câmara Técnica, a Câmara Técnica 113 

faz um documento ao Presidente do Conselho, solicitando informações sobre o 114 

Comitê do Rio Puraquequara, e qual é a atual situação, baseado nessa solicitação o 115 

Presidente do Conselho poderá fazer um documento ao atual Presidente do Comitê 116 

de Bacia Hidrográfica do Rio Puraquequara – CBH-Rio Puraquequara. Falou ainda 117 

que, o Presidente não pode tomar essa iniciativa sozinho sem embasamento, sendo 118 

assim, a Câmara Técnica precisa provocar e o Presidente faz um oficio endereçando 119 

a Diretoria do Comitê do Rio Puraquequara dando um prazo para ele se manifestar. 120 

Caso ele não se manifeste a Câmara Técnica se reuni e decidi o que poderá ser 121 
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feito. Feito os esclarecimentos, a Secretária Executiva do CERH, propôs a 122 

composição para reativação do Câmara Técnica de Comitês de Bacias e Regiões 123 

Hidrográficas – CTCBRH, que ficou com a seguinte composição: ARSAM, SEMA, 124 

FIEAM, SINDNAVAL, AAM, SEPLANCTI, CRQ e UEA. Feito isso e não havendo 125 

mais nada a deliberar, a Secretária Executiva do CERH, Christina Fischer, deu 126 

por encerrada a Décima Primeira Reunião Extraordinária do CERH, agradecendo a 127 

participação de todos os conselheiros. Eu, Glauce Ma. Tavares Monteiro________, 128 

Assessora da SEMA-AM, lavrei a presente ATA, assinada por mim e todos os todos 129 

os presentes.  130 

Christina Fischer  

Delna Maria Brasil  

Pedro Castro de A. Filho  

Kelly Navegantes de Melo  

Solange Batista Damasceno  

Jose Francisco Aleixo da Silva  

Luana Lisboa  

Sergio Bringel  

Anna Carolina Araújo Duarte da Silva  

Aldeniva Oliveira da Silva  

Renée Fagundes Veiga  

Adenilde Pinto de Almeida  

Sergio Martins D’oliveira  

Taylor Moraes Fragoso  

Jose Sandro da Mota Ribeiro  

Edmar Lopes Magalhães  

Matheus Araújo  

Ivo Oliveira Araújo  

Carlossandro Carvalho  
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Ingo Daniel Wahnfried  

 Participantes e convidados:  131 

Sabrina Cordeiro (AMAZONAS GT) 132 

 Izaias Nascimento (SEMA)  133 

Marcele Lopes (SEMA) 134 

José Carlos (SEMA)  135 

Ayub Borges Marques (SEMA) 136 

Mauro Cristo (SEMA). 137 

   138 

                                                                                 Secretaria Executiva do CERH. 139 


