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ATA DA 39ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 1 

CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS 2 

HÍDRICOS DO AMAZONAS – CERH-AM, 3 

REALIZADA EM 22 DE MAIO DE 2019. 4 

 5 

Aos vinte e dois dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, de 09h às 12h, 6 

no Espaço Ambiental Tapiri -  (IPAAM), situado a Av. Mario Ipiranga Monteiro, 3280 7 

– Parque 10 de Novembro, Manaus-AM, foi realizada a 39ª Reunião ordinária do 8 

Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Amazonas (CERH/AM), onde foi 9 

deliberadas as seguinte pauta: 1) Abertura da reunião pelo Presidente do CERH; 2) 10 

Leitura e aprovação da ATA da 11° Reunião Extraordinária do CERH, ocorrida em 11 

21/03/2019; 3) Apresentação da Programação anual das atividades de Capacitação 12 

prevista para 2019; 4) Informe e assuntos gerais; 5) Encerramento; Estiveram 13 

presentes os seguintes Conselheiros: Eduardo Costa Taveira (SEMA), Christina 14 

Fischer (SEMA), Pedro Castro de A. Filho (ARSAM), Solange Batista Damasceno 15 

(CBH-Rio Tarumã-Açú), Izete Rodrigues Rabelo (FETAGRI), Renée Fagundes Veiga 16 

(FIEAM), Geani Gomes de Souza Barroso (FVS), Adenilde Pinto de Almeida (GTA), 17 

Maria do Socorro Rocha da Silva (INPA), Sergio Martins D’oliveira (IPAAM), José 18 

Maria de Souza Cruz (PETROBRAS), Taylor Mores Fragoso (SEDUC), Edmar Lopes 19 

Magalhães (SEPLANCTI), Joyce Pamplona Santos (SINDARMA), Matheus Araújo 20 

(SINDNAVAL), Ivo Oliveira Araújo (SINDNAVAL), Cleiton dos Santos Gama 21 

(SUFRAMA), Carlossandro Carvalho (UEA). Participantes convidados/ouvintes: 22 

Glauce M. T. Monteiro (SEMA), Izaias Nascimento (SEMA), Susy Pinheiro (IPAAM), 23 

Isaac Coren Antonio (EMBRAPA), Ayub Borges Marques (SEMA). Instituições 24 

ausentes: AAM, CGEO/ALEAM, AMAZONAS ENERGIA, CEMAAM, COSAMA, 25 

CPRM, CRBio-06, CRQ14, CREA, DEFESA CIVIL DE MANAUS, DEFESA CIVIL DO 26 

AMAZONAS, FUNASA, FRA, FAEA, LA SALLE, MANAUS AMBIENTAL, OAB, 27 

SEMMAS, SIPAM/SIVAM, UNINORTE, DHR/SRHU/MMA, COSAMA e UFAM. O 28 

Presidente do Conselhos, Eduardo Costa Taveira, realizou a primeira chamada 29 

às 09h30min, com 14 conselheiros presentes, após 20 minutos foi realizada a 30 

segunda chamada, obedecendo o que rege o regimento interno. Após nova 31 
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contagem de quórum o Presidente da sessão, Eduardo Costa Taveira, deu início 32 

a reunião saudando a todos e agradecendo a presença, falou que reestabelecer as 33 

agendas dos conselhos é uma prioridade da secretaria em especial o Conselho de 34 

Recursos Hídricos onde temos inúmeros desafios ao longo desses anos. Fez a 35 

leitura dos assuntos de pauta. Passo seguinte, o Presidente da sessão, Eduardo 36 

Costa Taveira, passou para a leitura e aprovação da ata da 11ª reunião 37 

extraordinária do CERH, ocorrida em 21 de março de 2019, que foi APROVADA com 38 

as devidas correções. Dando continuação, passou para o item 3 da Pauta. O Sr. 39 

Izaias dos Santos Nascimento, assessor da SEMA, fez a apresentação da 40 

Programação anual das atividades de Capacitação da Agência Nacional de Águas – 41 

ANA, prevista para 2019, “PROGESTÃO 2”, informando que é importante que todos 42 

os conselheiros se qualifiquem, pois, futuramente será realizado uma avaliação pela 43 

Ana. O Conselheiro Matheus Araújo, representante da SINDNAVAL, parabenizou 44 

a iniciativa de Capacitação dos conselheiros, e socializou com todos o trabalho 45 

realizado pelo Instituto Funda Centro, que promove atividades econômicas e 46 

ambientais nos mares e rios, conhecido como Povos das Águas e sugeriu que os 47 

conselhos venham trabalhar essa ideia, como uma política ambiental de preservação 48 

das nossas nascentes, como igarapé e rios.  O Presidente da sessão, Eduardo 49 

Costa Taveira, falou da importância do assunto colocado pelo Conselheiro e pediu 50 

um olhar mais sensível e sugeriu um Fortalecimento aos Comitês de Bacias, citando 51 

a Conselheira do CBHT Solange Batista Damasceno, o Presidente divulgou e pediu 52 

apoio de todas as Instituições para a ação já realizada pela Prefeitura e fazerem uso 53 

do WhatsApp para solicita coletas de resíduos, afim de que os mesmos não venham 54 

parar nos igarapés da Cidade. O Sr. Izaias Nascimento, assessor da SEMA, 55 

esclareceu que não é só a ANA que é instituição de treinamento, pois tem no plano 56 

de capacitação que terá desde workshop, onde terá agora o planejamento e o 57 

desenvolvimento das Bacias hidrográficas, e a SEMA junto com ao PROGESTÃO 58 

vai financiar esse workshop de capacitação para toda a sociedade. Tem também a 59 

UNESP, onde os cursos estão todos disponibilizados no site, então, é importante 60 

que os senhores conheçam o plano de Gestão e a proposta, dos cursos que estão 61 
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disponíveis e suas necessidades, pois um conselho provido de conhecimento pode 62 

tomar decisões mais sensatas e prudente. O Presidente da sessão, Eduardo 63 

Costa Taveira, colocou à disposição a equipe da ASSCOM da SEMA para divulgar 64 

os cursos de capacitação. O Conselheiro José Maria Cruz, representante da 65 

Petrobras, questionou a obrigatoriedade, se titulares e suplentes são obrigados a 66 

fazer a capacitação? Se é interessante para o sistema e qual o prazo que se tem? E 67 

como é possível encontrar o link para inscrição? O Sr. Izaias Nascimento, assessor 68 

da SEMA, frisou a importância de se ler os Planos de Capacitação de 2019, 69 

esclareceu que Titulares e Suplentes são obrigados a fazer os cursos e que os 70 

prazos são contínuos (termina uma turma conseguintemente se forma outra), ao final 71 

dos cursos são emitidos certificados, quando houver necessidade serão contratadas 72 

consultorias, que serão pagas pelo PROGESTÃO. O Conselheiro Ivo de Oliveira, 73 

representante da SINDNAVAL, falou de uma denúncia sobre a Bacia do Rio Negro 74 

como um todo, de como as Marinas estão poluídas, assim como, a do Educandos, 75 

São Raimundo, Praia do Amarelinho, Tarumã e etc.), e sugeriu que se faça um 76 

estudo de combate contra poluições das embarcações, flutuantes e sucata de ferro 77 

clandestinas, para que haja uma sensibilização de combate à poluição nas Bacias 78 

do entorno da Cidade. A Conselheira, Solange Batista, representante do CBHT, 79 

pediu que a capacitação se estenda aos Comitês de Bacias, pois existe uma enorme 80 

falta de conhecimento dos gestores sobre o funcionamento dos Conselhos. A 81 

Conselheira compartilhou algumas das ações que já estão em funcionamento, entre 82 

eles, a apresentação do Lixo Zero feita na Tribuna de Manaus, a Oca do 83 

Conhecimento, que é um programa da Secretaria do Município de Manaus, e está 84 

sendo acompanhado pelo Comitê, a Praça das Flores, localizado no Fla Manaus, e 85 

a experiência significativa de uma lixeira viciada na margem do igarapé do Gigante, 86 

onde vem sendo recuperada, informou que esses são alguns exemplos a ser 87 

seguidos. A Conselheira, Adenilde Pinto, representante da GTA, parabeniza o 88 

trabalho do Conselho, fazendo um Comentário sobre os Estaleiros de lixeiras 89 

viciadas nas Bacias e ao redor da Cidade de Manaus, e sugeriu, que se faça uma 90 

força tarefa de divulgação e fiscalização com todas as Instituições do Conselho, afim 91 
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de sensibilizar, combater e inibi a propagação da poluição das Bacias. O 92 

Conselheiro Sérgio Martins, representante do IPAAM, falou sobre a preocupação 93 

com a falta de pessoal para que se faça um trabalho de fiscalização e monitoramento 94 

nas áreas afetadas e a falta de Saneamento Básico nas Bacias etc. O Conselheiro 95 

Matheus Araújo, representante do SINDNAVAL, sugeriu um trabalho de 96 

divulgação nas escolas, para falar sobre as ações de prevenção nos igarapés e 97 

nascentes da nossa cidade, e na oportunidade colocou o SINDNAVAL a disposição 98 

para trabalhar em conjunto com a Secretaria da SEMA, e na oportunidade convidou 99 

a todas as instituições interessadas, a participar de um Congresso à ser realizado 100 

nos dias, 12, 13 e 14 de dezembro, é um Congresso relacionado a Carta da 101 

Amazônia sobre doenças ocupacionais junto ao Ministério de Meio Ambiente. A 102 

Conselheira Renée Fagundes, representante da FIEAM, falou que essa questão 103 

relativa aos treinamentos foi bastante debatido na Câmara Técnica, quando foi 104 

verificada toda a questão quanto a aprovação das metas, e há uma necessidade de 105 

treinamento, para que haja um nivelamento técnico entre os participantes das 106 

Câmaras. O Presidente da Sessão, Eduardo Costa Taveira, falou que a 107 

organização ambiental, vêm ser um desafio que é o Processo do Desenvolvimento 108 

Urbano mais organizado. O Sr. Isaac Coren, representante da EMBRAPA, 109 

questionou sobre a EMBRAPA não participar desse colegiado. A Conselheira, Izete 110 

Rodrigues, representante da FETAGRI, disse que fará as Capacitações, e sugerir 111 

que se faça um trabalho de divulgação nas Escolas da Capital e Municípios, e uma 112 

ação de fiscalização das embarcações, para não jogarem rejeitos nos rios, lagos e 113 

igarapés do nosso Estado. Falou ainda, sobre os Lixões a céu aberto que tem nos 114 

nossos municípios. Nesse momento o Presidente da Sessão, dá início ao item 04 da 115 

pauta, após feito os devidos agradecimentos, aos Conselheiros e Equipe 116 

Organizadora da Reunião, passa a palavra a Secretaria Executiva do CERH, 117 

Christina Fischer, que dar, continuidade a Pauta, que passou a palavra ao Sr. 118 

Izaias, assessor da SEMA, para socializar melhor o cronograma das Oficinas. O Sr. 119 

Izaias, assessor da SEMA, fez um histórico das oficinas que foram realizadas nos 120 

municípios sobre o Plano Estadual de Recursos Hídricos, informou que as oficinas 121 
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foram divididas em 9 regiões. Falou que no dia 24/01/2019, deu-se início as oficinas, 122 

sendo a primeira realizada no município de Parintins (Parintins, foi escolhida uma 123 

das cidades da nova região hidrográfica, porque ela representa uma das cidades do 124 

Baixo Amazonas). Foi realizado também uma oficina no Alto Solimões, Tabatinga, e 125 

Médio Solimões o Madeira e Humaitá, e aqui em Manaus a oficina aconteceu na 126 

Assembleia Legislativa no dia 29, com pouca participação dos Conselheiros. Houve 127 

oficinas em Autazes, Rio Negro e São Gabriel da Cachoeira, hoje está acontecendo 128 

em Boca do Acre, e uma equipe da SEMA, está no município realizando essa ação. 129 

A Secretaria Executiva do CERH, Christina Fischer, convidou os Conselheiros 130 

para participar da elaboração do plano Estadual das Capacitações. A Secretaria 131 

Executiva do CERH, Christina Fischer, propôs a composição de uma Câmara 132 

Técnica para analisar a atual situação dom Comitê de Bacias do Puraquequara, em 133 

atendimento a solicitação feita pela conselheira Solange Damasceno. Na ocasião foi 134 

esclarecido aos conselheiros sobre o funcionamento das câmaras técnicas do 135 

CEDRH. Feito os esclarecimentos a secretária perguntou aos conselheiros, quem 136 

gostaria de participar da Câmara técnica dos Comitês de Bacias, se manifestara, as 137 

seguintes instituições: ARSAM, SEMA, FIEAM, SINDNAVAL, AAM, SEPLANCTI, 138 

CRQ E UEA. O Conselheiro, Matheus Araújo, representante do SINDNAVAL, 139 

sugeriu realizar uma campanha de conscientização na procissão fluvial de São 140 

Pedro, para conscientizar as pessoas quanto aos resíduos que são lançados nos 141 

rios. A Secretaria Executiva do CERH, Christina Fischer, falou a proposta feitas 142 

pelo Sr. Matheus é muito boa e parabenizou pela iniciativa. A Secretaria Executiva 143 

do CERH, Christina Fischer, agradeceu a todos pela presença e deu por encerrada 144 

a Trigésima Nona Reunião Ordinária do CERH. Eu, Glauce Maria Tavares 145 

Monteiro_________, Assessora do Conselho Estadual de Recursos Hídricos – 146 

CERH, lavrei a presente ATA, onde consta a assinatura de todos os presentes.                              147 

Eduardo Costa Taveira  

Christina Fischer  

Pedro Castro de A. Filho  
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Solange Batista Damascno  

Izete Rodrigues Rabelo  

Renée Fagundes Rabelo   

Geani Gomes de Souza Barroso  

Adenilde Pinto de Almeida   

Maria do Socorro Rocha da Silva  

Sérgio Martins D’Oliveira  

José Maria de Souza Cruz  

Taylor Mores Fragoso   

Edmar Lopes Magalhães   

Joyce Pampolha Santos  

Matheus Araújo   

Ivo de Oliveira Araujo  

Cleiton dos Santos Gama  

Prof. Dr. Flávio Wachholz  

  

 Participantes e convidados:  148 

Izaias Nascimento (SEMA)  149 

Susy Pinheiro (IPAAM) 150 

Ayub Borges Marques (SEMA) 151 

Isaac Cofen Antonio  (EMBRAPA). 152 

   153 

                                                                                 Secretaria Executiva do CERH. 154 


