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ATA DA 34ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 2 

CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS 3 

HIDRICOS DO AMAZONAS – CERH-AM, 4 

REALIZADA EM 13 DE SETEMBRO DE 5 

2017. 6 

 7 

Aos treze dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete, de 09h30 às 11h, 8 

na Sala de Reunião Engels Medeiros na Federação das Indústrias do Estado do 9 

Amazonas - FIEAM, situado a Av.: Joaquim Nabuco, 1919 – Centro, Manaus-AM, foi 10 

realizada a 34ª Reunião Ordinária do Conselho Estadual de Recursos Hídricos do 11 

Amazonas – CERH-AM, onde se discutiu a seguinte pauta: 1 - Abertura da reunião 12 

pelo Presidente do CERH; 2 – Informações e assuntos gerais; 3 - Leitura e aprovação 13 

da ATA da 7ª Reunião Extraordinária do CERH do dia 30.05.2017;  4 – Aprovação da 14 

Resolução CERH Nº. 02/2017 que aprova o quadro de metas do Programa Nacional 15 

de Fortalecimento dos Comitês de Bacia hidrográfico (PROCOMITES) para o comitê 16 

de Bacia Hidrográfica do Rio Tarumã-Açu (CBH-Rio Tarumã-Açu); 5 – Apresentação 17 

dos trabalhos executados pelo CBH-Rio Tarumã-Açu pelo presidente Sergio Miranda; 18 

6 – Indicação de titular e suplente, para representar o CERH na Comissão Técnica de 19 

Acompanhamento e Fiscalização (CTAF) dos “Estudos Hidrogeológicos da Região 20 

Urbana e Periurbana de Manaus/AM-Subsídios para o Uso Sustentável dos Recursos 21 

Hídricos”, preferencialmente conselheiros que atuem na área de recursos hídricos 22 

subterrâneos; 7 – Balanço da gestão do CERH de 2015 a 2017. Estiveram presentes 23 

os seguintes conselheiros: Antônio Ademir Stroski (SEMA-AM), Elton de Jesus 24 

Correa de Souza (CBHP), Antonio Sergio Araújo Miranda (CBHT), Odinelza Pinho 25 

Araújo (COSAMA), Sergio Bringel (CRQ14), Antonio Pinto de Andrade (CREA), 26 

Marcos Nogueira (FAEA), Izete Rodrigues Rabelo (FETAGRI), Renée Fagundes 27 

Veiga (FIEAM), Rainier Pedraça de Azevedo (FUNASA), Raquel Paiva de Oliveira 28 

(FVS), Adenilde Pinto de Almeida (GTA), Maria do Socorro Rocha da Silva (INPA), 29 

Sergio Martins D’Oliveira (IPAAM), Maria do Carmo Neves dos Santos (IPAAM), 30 

Alvimar D’Agostini (LA SALLE), Arlindo Sales Pinto (MANAUS AMBIENTAL), 31 

Valdemir Ferreira Desoozx (SEDUC), Carlos Benedito Soares (SIPAM/SIVAM), Jessé 32 

Rodrigues dos Santos (SUFRAMA), e demais convidados: Jessica Muniz (IPAAM), 33 

Elen Nara Freitas, Yuri Martins de Moraes (SEMA), Lucienne Castro (ARSAM), 34 

Mauro Luís Rufino (FVA), Izaias Nascimento dos Santos (SEMA), Marcele de Freitas 35 



Lopes (SEMA), Jose Carlos Monteiro de Souza (SEMA), Andrezza Suellen J. Lameira 36 

(SEMA), Maycon Douglas de O. Castro (SEMA), José Narbaes (SEMA), Florêncio de 37 

Castro Rodrigues (SEMA) e Glauce Maria Tavares Monteiro (SEMA). O Presidente 38 

deu inicio a 34ª reunião ordinária do Conselho Estadual de Recursos hídricos, de 39 

inicio agradeceu a oportunidade por estar utilizando as instalações físicas da FIEAM 40 

para a realização de mais uma reunião e passou para as informações gerais. a) 41 

Apresentação do Oficio 174/2017, encaminhado pela Eletrobrás Amazonas 42 

Distribuidora de Energia assinado pelo Sr. Thiago Flores dos Santos e que devido à 43 

criação da Eletrobrás Amazonas Distribuidora e Geração, responsável pela única 44 

hidrelétrica do Estado do Amazonas gerido por ela em Balbina, indica à senhora 45 

Gisele Lopes Calderaro como representante legal no Conselho Estadual de Recursos 46 

Hídricos-CERH; b) O Presidente no seu papel de Diretor-Presidente do IPAAM 47 

indicou para representar a instituição junto a CERH o Sr. Sérgio Matias de Oliveira e 48 

a Maria do Carmo, titular e suplente respectivamente; c) Seguindo os informes o 49 

Presidente falou sobre o ofício nº 50.572/2017 que solicita atualização de 50 

representantes da Secretaria de Recursos Hídricos e Qualidade Ambiental, vinculada 51 

ao Ministério do Meio Ambiente para compor a plenária do CERH os senhores do 52 

Leonardo Julian Rodrigues Klosovisk, Titular, e David Rocha Guimarães, suplente; d) 53 

falou ainda sobre o ofício que indica o professor Carlos Sandro Carvalho de 54 

Albuquerque e Flávio Ochoes como titular e suplente da Universidade Estado 55 

Amazonas no nosso Conselho, que será enviado ao CERH posteriormente; e) falou 56 

também que o CEMAAM regulamentou duas resoluções uma que cria zonas de 57 

proteção para tabuleiro de quelônios que estão fora das áreas protegidas das 58 

unidades de conservação e a segunda, que estabelece a possibilidades dos 59 

ribeirinhos, as comunidades, que sempre cuidaram dos tabuleiros com muito zelo 60 

dando uma contribuição valiosa para o equilíbrio das espécies do nosso bioma. O 61 

presidente informou ainda que também foi aprovada a Resolução que tratada sobre 62 

os alevinos de Aruanã, pois há um mercado ilegal de contrabando na Colômbia que 63 

eles fazem exportação para o mercado internacional, paga uma quantia simbólica 64 

somente aos nossos ribeirinhos para que seja feita um descumprimento de uma 65 

portaria do IBAMA quanto ao tamanho mínimo da aruanã. O presidente perguntou se 66 

alguém gostaria de se manifestar. O Conselheiro Sergio Bringel (CRQ) informou que 67 

esteve em Brasília nos dia 16 e 17 de Agosto do ano em curso, onde participou como 68 

representante do CERH, na Oficina sobre o Modelo de Gestão do Plano Estratégico 69 

de Recursos Hídricos da Margem Direita do Rio Amazonas – PERH-MDA, mas que 70 



não foi proveitosa pelo fato que a maioria das pessoas não tem conhecimento do 71 

PERH-MDA que já está aprovado pela Agência Nacional de Águas, foram feitas 72 

algumas intervenções com a intenção de aprovar um Plano Estratégico nos moldes 73 

de outra região. Assim sendo, foi criado um grupo de trabalho para acompanhar esse 74 

PERH-MDA. O Conselheiro Arlindo (Manaus Ambiental) mostrou a sua preocupação 75 

com o surgimento de ferramentas publicas de gestão de recursos hídricos, bem como 76 

o caso das portarias dos quelônios, e que há uma necessidade eminente de 77 

capacitação dos membros do Conselho e das instituições ambientais para fiscalizar e 78 

acompanhar esses avanços na área de atuação da CERH. O Presidente falou que a 79 

intervenção do conselheiro Arlindo é pertinente e que isso também faz parte de uma 80 

agenda do governo atípico e de um período muito curto. O Conselheiro Arlindo 81 

sugeriu que fosse feita uma carta ao novo Governador falando sobre a importância 82 

deste CERH e da formação de um quadro especializado nas instituições gestoras e 83 

fiscalizadoras, se os conselheiros concordarem, manifestando o fortalecimento das 84 

instituições ligadas ao meio ambiente, mostrando a criação de novos quadros e do 85 

fortalecimento ambiental. O Presidente falou que não vê problema algum o Conselho 86 

fazer essa recomendação. A conselheira Renée Veiga (FIEAM) falou que se todos 87 

concordarem com essa propositura feita pelo conselheiro Arlindo, ela poderia sentar 88 

com alguns conselheiros e montar esse texto e passar para os demais membros do 89 

Conselho e aprovar na próxima reunião e posteriormente levar ao Governador. 90 

Prosseguindo com os informes, o conselheiro Rainier (FUNASA) falou que 91 

recentemente assumiu a Diretoria da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e 92 

Ambiental, onde tem uma câmara de recursos hídricos e que na última reunião foi 93 

sugerida pela associação a possibilidade de trazer um evento de recursos hídricos 94 

para o Amazonas como uma capacitação para os conselheiros, ou algo com um 95 

maior corpo nessa linha de formação, até para poder se dar um start, porque à 96 

associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental está engajada com 97 

capacitação, formação de comitês de bacias e cobrança. Assim sendo, poderia se 98 

definir o tema e outros detalhes para montar o curso e programar para o próximo ano. 99 

O Presidente pediu que o conselheiro Ranier fizesse sua proposta e formalização 100 

pela referida associação e traga para o Conselho na próxima reunião. O presidente 101 

falou também que ano que vem vai acontecer o Fórum Mundial da Água que será 102 

realizado em Brasília, sendo o primeiro no hemisfério sul, e que seria importante o 103 

Conselho refletir no que se pode levar de contribuição para esse Fórum. O 104 

conselheiro Sergio Miranda (CBHR-Tarumã-Açu) falou que esteve na Agência 105 



Nacional de Água (ANA) e a comissão que esta organizando esse Fórum, solicitou a 106 

ele, a produção de material (na medida do possível claro) como documentários a 107 

respeito dos recursos hídricos, ele falou sobre a expedição Aracá um projeto que ele 108 

executou recentemente, então, pediram que ele tentasse levar esse projeto para 109 

apresentar no Fórum Mundial porque eles não têm muitos produtos vindos do 110 

Amazonas para serem apresentados e sempre com argumentos que nós estamos na 111 

maior bacia hidrográfica do planeta. O Conselheiro Rainier (FUNASA) falou que 112 

qualquer pessoa pode participar do Fórum. O Presidente falou que irá socializar com 113 

os conselheiros, em que estágio está à organização do fórum e se ainda é possível 114 

fazer inscrição de participação. O Conselheiro Antônio Pinto falou que o Conselho 115 

Federal de engenharia é um dos organizadores e ele pode traçar uma linha do que 116 

pode ser discutido. Próximo ponto de pauta leitura e aprovação da ata anterior. Após 117 

a leitura a ata foi APROVADA sem ressalvas. Próximo passo, aprovação da 118 

Resolução CERH Nº. 02/2017 que aprova o quadro de metas do Programa Nacional 119 

de Fortalecimento dos Comitês de Bacia Hidrográfica (PROCOMITES) para o comitê 120 

de CBH-Rio Tarumã-Açu. O senhor José Carlos (SEMA) fez algumas considerações 121 

sobre a Resolução na sequência o Presidente colocou para aprovação dos 122 

conselheiros, e APROVADA por unanimidade. Passo seguinte, apresentação dos 123 

trabalhos executados no CBH-Rio Tarumã-Açu pelo presidente do Comitê o Senhor 124 

Sergio Miranda. O Conselheiro Sergio Miranda (CBH-Rio Tarumã-Açu) fez sua 125 

apresentação sobre os trabalhos desenvolvidos dentro da bacia do tarumã. O 126 

Presidente falou que isso é um trabalho complicado e complexo, e destacou que o 127 

grande desafio colocado hoje na Bacia são os flutuantes e ocupação das margens. O 128 

conselheiro Sergio Miranda ainda lembrou que o seu comitê não possui CNPJ, sendo 129 

assim, não sabe como poderá acessar recursos para as atividades, pois mesmo 130 

sabendo que tem um recurso financeiro do PROCOMITÊS, quem vai gerir é a 131 

Secretaria de Estado do Meio Ambiente. Continuando com a suas exposições, o 132 

conselheiro Sergio Miranda, afirmou que o Tribunal de Conta do Estado – TCE terá 133 

como ajudar financeiramente o CBHR–Tarumã-Açu, momento esse que o senhor 134 

Sergio Miranda fez as seguintes indagações: como vou receber esses recursos? 135 

Como poderei gastar os recursos do PROCOMITÊ se quem tem a conta é a SEMA? 136 

Será que o novo secretário da SEMA dará ao CBH-Rio Tarumã-Açu o apoio que é 137 

dado pelo Secretário Antônio Stroski, pois a preocupação do conselheiro é pelo que 138 

virá no próximo Governo. O conselheiro Sergio Miranda lembrou que talvez ele não 139 

tenha se informado quanto ao que foi questionado anteriormente, informou que não 140 



tem mais vice-presidente e secretário para dar continuidade às ações que ele está 141 

fazendo e não tem como convocar reuniões sem vice-presidente e secretário que 142 

possam estar lhe ajudando, o que ele tem é um voluntario presente nessa reunião, o 143 

qual está produzindo os ofícios para que ele possa dar continuidade no trabalho e 144 

que não terá condições de tocar tantos projetos sem que tenha apoio, e teme que 145 

mais tarde possa ser impugnado por estar tomando decisões unilaterais. O 146 

conselheiro Arlindo falou que com tantas atividades, o senhor Sergio Miranda está 147 

vivendo na pele, que quanto mais atividades mais disposição, ele tem e mais 148 

obrigações como gestor de bacia, e ele como presidente do comitê carrega consigo 149 

toda essa responsabilidade. O conselheiro Arlindo, ainda ressaltou que é importante 150 

ter a legalidade dos seus atos, e também ter um bom relacionamento para criar uma 151 

estrutura de governança dentro do Conselho para ter credibilidade. Ao final de sua 152 

fala parabenizou o Sr. Sergio Miranda pelo desempenho de suas ações dentro do 153 

Comitê. O Conselheiro Rainier Azevedo (FUNASA) falou que as imagens que foram 154 

apresentadas pelo conselheiro Sergio Miranda dá impressão que todo o ambiente 155 

está poluído com lançamento de nutrientes e com lançamento de materiais com 156 

sulfetos, assim sendo, é necessário identificar e setorizar como estar está situação 157 

hoje. O conselheiro Elton de Jesus (CBHR–Puraquequara) parabenizou o conselheiro 158 

Sergio Miranda pelas ações e falou que sabe das dificuldades e que hoje vivemos 159 

como a transição de governo o que torna mais difícil para se trabalhar e desenvolver 160 

qualquer ação. A conselheira Maria do Socorro (INPA) falou que acompanha a 161 

mesma linha de pensamento dos conselheiros Arlindo Azevedo e Sérgio Bringel, com 162 

relação ao que foi exposto pelo conselheiro Sérgio Miranda e que gostaria de 163 

parabenizá-lo pela sua luta lá no Igarapé do gigante. O Senhor José Carlos (SEMA) 164 

falou que vem insistindo com ele desde o começo quando ele começou a ter 165 

dificuldade em fazer as reuniões do Comitê, só foi realizada uma reunião e depois ele 166 

não conseguiu realizar mais nenhuma, com relação à aprovação da prestação de 167 

contas do Comitê pelo Conselho, ressaltou que o Conselho não tem função de 168 

aprovar prestação de conta de Comitê, o que pode acontecer é referendar as atitudes 169 

dele como está sendo feito aqui, e sugeriu uma revisão no Regimento Interno porque 170 

do jeito que está não tem condições de continuar. O Conselheiro Sergio Miranda 171 

falou que convocou a primeira reunião de diretoria do grupo com todos os membros 172 

conjuntamente, porém, não apareceu ninguém, depois convocou outra sem sucesso 173 

também, falou que naquele momento percebeu que aquela diretoria recém-174 

empossada junto com ele não iria funcionar. O Presidente pediu que o conselheiro 175 



Sergio Miranda lhe procurasse para marcar uma agenda para resolver essa questão. 176 

Próximo ponto de pauta, indicação do titular e suplente para representar o Conselho 177 

Estadual na Comissão Técnica de Acompanhamento Fiscalização os Estudos 178 

Hidrológicos da Região Urbana e Periurbana de Manaus-Subsídios para o Uso 179 

Sustentável dos Recursos Hídricos. O Presidente falou que tem que ser um titular e 180 

suplente para representar o conselho na Comissão Técnica de Acompanhamento e 181 

Fiscalização (CTAF). O Senhor José Carlos (SEMA) apresentou o projeto básico e o 182 

plano de trabalho aprovado pela ANA que repassou um milhão reais para o CPRM 183 

elaborar os Estudos Hidrológicos e que a ANA exigiu uma equipe de fiscalização, ou 184 

seja, uma comissão técnica de acompanhamento e fiscalização do referido estudo. O 185 

Presidente falou que tem uma sugestão do nome do conselheiro Rainier Azevedo 186 

(FUNASA) para participar como membro titular representando o conselho, foi 187 

conversado com ele e a principio ele concordou e se todos concordarem fica faltando 188 

apenas escolher o suplente. Após esclarecimentos o presidente colocou em votação 189 

a escolha dos dois membros do comitê. Aprovado os nomes dos conselheiros Rainier 190 

(FUNASA) e Antônio Pinto (CREA). Passo seguinte, Balanço da Gestão do CERH de 191 

2015 a 2017. O Presidente fez a apresentação da prestação de contas e falou que 192 

está fazendo uma prestação de contas do que conseguiu avançar na Gestão de 193 

Recursos Hídricos no Estado e também da sua Gestão no CERH. Feito isso, o 194 

Presidente Antonio Ademir Stroski, deu por encerrada a 34ª Reunião Ordinária do 195 

CERH- AM. Eu, Glauce Maria Tavares Monteiro, Supervisora da ASSHID, lavrei a 196 

presente ATA que incorpora, como anexo, a lista com as respectivas assinaturas de 197 

todos os membros presentes. 198 
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