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ATA DA 36ª REUNIÃO 1 

ORDINÁRIA DO CONSELHO 2 

ESTADUAL DE RECURSOS 3 

HÍDRICOS DO AMAZONAS – 4 

CERH-AM, REALIZADA EM 13 5 

DE JUNHO DE 2018. 6 

Aos treze dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, de 09h às 12h, no 7 

Auditório Engels Medeiros na Federação das Indústrias do Estado do Amazonas - 8 

FIEAM, situado a Av. Joaquim Nabuco, 1919 – Centro, Manaus-AM, foi realizada a 9 

36ª Reunião Ordinária do Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Amazonas 10 

(CERH/AM), onde foi apresentada a seguinte pauta: 1) Abertura da reunião pelo 11 

Presidente do CERH; 2) Informes e assuntos gerais; 3) Leitura e aprovação da ATA 12 

da 9ª Reunião Extraordinária do CERH do dia 25.04.2018; 4) Apresentação e 13 

aprovação do quadro de metas do 2º Ciclo do Progestão (2018 – 2022); 5) 14 

Apresentação da nova Diretoria do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Tarumã – 15 

Açu; 6) O que houver. Estiveram presentes os seguintes conselheiros: Sissy 16 

Vasconcelos S. L. dos Santos (ARSAM), Carlos José B. Aguiar (CPRM), Solange 17 

Batista Damasceno (CRBio-06), Sérgio Bringel (CRQ 14), Gisely Pereira de Souza 18 

(Defesa Civil Amazonas), Renée F. Veiga (FIEAM), Rainier Pedraҫa de Azevedo 19 

(FUNASA), Adenilde P. de Almeida (GTA), Maria do Socorro R. da Silva (INPA), 20 

Sérgio M. DʹOliveira (IPAAM), José Maria S. Cruz (PETROBRÁS), Valdemir F. 21 

Desoozx (SEDUC), Luciani A. Pinto (SEPLANCTI), Carlos B. Soares 22 

(SIPAM/SIVAM), Carlossandro Carvalho (UEA). Participantes convidados: 23 

Alexsandro Andrade (UEA), Paula R. L. Batista (ARSAM), Marcele F. Lopes (SEMA), 24 

Maycon Duglas de O. Castro (SEMA), Glauce M. T. Monteiro (SEMA), Mauro Cristo 25 

(SEMA), Ayub B. Marques (SEMA), Andreza S. J. Lameira (SEMA), Izaias N. dos 26 

Santos (SEMA), José Carlos M. de Souza (SEMA/IPAAM), Estefania S. Seler 27 

(INCRA), Bianca S. Ferreira (SEMA), Julio C. Oliveira (ARSAM). O Sr. José Carlos 28 

adiou em trinta minutos o início da reunião para aguardar a formação de quórum 29 

necessário previsto no regimento interno, uma vez que estavam presentes apenas 30 

doze Conselheiros às 9h. Após esse período, afirmou que já havia treze membros do 31 

Conselho e prosseguiu informando que substituiria o Secretário Marcelo Dutra na 32 
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Presidência da reunião devido a conflitos de agenda e então, avisou que passaria a 33 

palavra para a Sra. Marcele Freitas, que falaria um pouco sobre o Plano Estadual de 34 

Recursos Hídricos (PERH/AM), que está em fase de implantação e teve sua primeira 35 

reunião com a empresa contratada. A Assessora da SEMA, Marcele Freitas, se 36 

apresentou e enfatizou a importância do PERH/AM como instrumento de gestão, 37 

cuja elaboração demandou alguns anos até o efetivo início das atividades, havendo 38 

no dia trinta de maio a realização da primeira oficina de integração no âmbito da 39 

elaboração do Plano Estadual que contou com a participação dos membros da 40 

Câmara Técnica do PERH/AM, os técnicos da empresa Magna Engenharia, assim 41 

como os técnicos da SEMA. A Assessora da SEMA, Marcele Freitas, agradeceu a 42 

presença dos envolvidos na oficina e a disponibilidade dos membros não integrantes 43 

da Câmara Técnica que se ofereceram para participar das próximas reuniões, 44 

informou que a próxima oficina acontecerá na manhã do dia quinze de junho no 45 

Hotel Express Vieiralves, sala Alana e convidou os interessados a participar, pois 46 

nessa oficina seria apresentado o Plano de Comunicação, Mobilização e Educação 47 

Ambiental. O Sr. José Carlos retomou a palavra para abordar o QUALIÁGUA, 48 

informando que uma equipe da Agência Nacional de Água – ANA estava em 49 

Manaus e se reuniu com a Secretaria para escolher junto a SEMA os pontos de 50 

medição para o primeiro ano do QUALIÁGUA. Nestes pontos serão feitas as coletas 51 

para análise de água, a assinatura do contrato implicará no repasse, a título de 52 

premiação, de R$ 1.100,00 por ponto. O Sr. José Carlos afirmou que tal valor fora 53 

questionado e seria risório devido às dimensões do Estado, portanto, para o início 54 

das atividades, as coletas acontecerão dentro do perímetro urbano ou em lugares 55 

acessíveis por rodovias. Segundo ele, posteriormente os pontos escolhidos, 56 

conforme a orientação dos agentes da ANA, seriam passados aos Conselheiros. O 57 

Conselheiro representante da CPRM, Carlos Aguiar, disse que no dia oito de 58 

agosto estaria prevista a realização do Seminário de Gestão para tratar sobre o 59 

andamento do projeto de estudo hidrológico da região urbana e periurbana de 60 

Manaus, com discussão sobre gestão participativa e aberta ao público, houve 61 

disponibilidade do auditório da FIEAM para o evento, e complementou dizendo que o 62 
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estudo será realizado com apoio da ANA, CPRM, SEMA e trará consigo um 63 

diagnóstico das águas subterrâneas da região metropolitana e periurbana, 64 

subsidiando o fortalecimento da outorga da água subterrânea junto ao IPAAM. O 65 

Conselheiro representante do CRQ14, Sérgio Bringel, informou que a Câmara 66 

Técnica de Bacias concluiu o trabalho de regularização da bacia do Tarumã-Açu, 67 

realizando a eleição da nova Diretoria e empossando a mesma, relatou a 68 

participação da equipe no 8º Fórum Mundial da Água em Brasília, onde representou 69 

o CERH e participou de debates no Comitê da Bacia do Rio São Francisco sobre 70 

gestão de recursos hídricos da Amazônia, fazendo intervenções, tendo ainda 71 

participado de eventos com o CONFEA, BNDES, ANA e dois painéis de Bacia 72 

Hidrográfica da América Central e da América do Sul, entregando a carta sobre os 73 

rios transfronteiriços, concebida na reunião de Tabatinga, naquele painel e na 74 

Organização do Tratado de Cooperação Amazônica – OTCA, onde sugeriu a 75 

formação de um grupo de trabalho regional entre representantes da Venezuela, 76 

Tabatinga, Colômbia, Peru e Equador para realizar um estudo e criar soluções 77 

legitimadas pelas comunidades, reiterando que o apoio deste conselho [CERH] para 78 

a ação é fundamental. Em seguida, a Assessora da SEMA, Glauce Tavares, 79 

informou sobre a chegada do Ofício nº. 55/CPRM contendo a indicação do 80 

pesquisador de geociências Eng.º Bernardo Luís Ferreira de Oliveira como suplente 81 

do Sr. Carlos Aguiar e do Ofício nº. 33/CAAMA em que a Comissão de Meio 82 

Ambiente da Assembleia solicita assento no Conselho. Após os informes, o Sr. José 83 

Carlos passou para a aprovação da ATA da 9ª Reunião Extraordinária do CERH, 84 

nenhum Conselheiro se opôs a aprovação da ATA e o presidente a declarou 85 

APROVADA. O Sr. José Carlos sugeriu então uma inversão na pauta, para que a 86 

nova diretoria do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Tarumã-Açu fosse empossada 87 

de fato, informando que a Presidente eleita foi a Sra. Solange Damasceno e que a 88 

mesma iria fazer uma apresentação em Power Point. Sem oposição, a Sra. Solange 89 

Damasceno, Presidente eleita do CBHTA iniciou as apresentações da bacia do 90 

Tarumã no perímetro urbano de Manaus, da equipe técnica, do plano de trabalho e 91 

de gestão da bacia, com ativação prioritária das Câmaras Técnicas de 92 
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Acompanhamento de Projetos e a de Educação Ambiental; Enumerou as reuniões já 93 

realizadas e seus participantes, com intuito de criar o Termo de Referência do Plano 94 

e a Agência de Bacia para o CBHTA, além da reformulação do Regimento Interno do 95 

Comitê. A Sra. Solange explanou sobre os desafios da gestão da Bacia, tais como a 96 

retirada de mata ciliar que gera assoreamento, a ocupação desordenada das áreas 97 

de marina, a descaracterização da rede de drenagem, o grande descarte de 98 

resíduos sólidos, o uso e ocupação do solo desordenado, o desordenamento da 99 

navegação, a pesca artesanal em águas contaminadas, dentre outros. Ao final de 100 

sua apresentação a Sra. Solange agradeceu o espaço. O Sr. José Carlos, passou 101 

para o último item da reunião, onde se abordou a aprovação do quadro de metas do 102 

segundo ciclo do Progestão, afirmou que a aprovação seria de caráter emergencial 103 

tendo em vista a aproximação do período eleitoral. E seguiu informando que tinha 104 

sido encaminhado ao e-mail de todos Conselheiros quatro planilhas referente ao 105 

quadro de metas do segundo ciclo do Progestão, falou que o quadro está 106 

verossimilhante ao primeiro e que as mudanças foram pouquíssimas, principalmente 107 

nas metas federativas. Nesse momento falou que gostaria de pedir a atenção de 108 

todos ao seguinte detalhe, as metas devem ser aprovadas o mais rápido possível, 109 

pois há um prazo para aprovar o Progestão II, e o Amazonas, assim como outros 110 

estados, tem pouco tempo para tal, um dos motivos foi que a ANA demorou a liberar 111 

as metas. E sugeriu a seguinte metodologia: caso alguém tenha alguma dúvida ou 112 

questionamento que aponte para que pudessem ser feitos os esclarecimentos 113 

necessários. O Conselheiro representante do CRQ14, Sérgio Bringel, questionou 114 

sobre o plano e o Sr. José Carlos elucidou sobre os procedimentos adotados após 115 

a aprovação do plano e perguntou se há alguma oposição a sua aprovação. O 116 

Conselheiro representante da UEA, Carlossandro Carvalho, questionou sobre a 117 

tipologia A. O Sr. José Carlos afirmou que tal tipologia é positiva e é designada pela 118 

ANA, sendo que a doação de R$1.000.000,00 (um milhão de reais) a ser recebida é 119 

condicionada à contrapartida de R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) caso 120 

todas as metas estipuladas pela ANA sejam cumpridas. Os órgãos estaduais que 121 

têm metas a cumprir são o IPAAM e a SEMA, o investimento a ser feito para essas 122 
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atividades foi orçado em R$291.000,00 (duzentos e noventa e Um mil reais) para 123 

2019, já que em 2018 a contrapartida não será obrigatória. A ANA questionou o 124 

valor do investimento planejado para o ano de 2022 de R$197.300,00, a justificativa 125 

foi que há previsão de cumprimento da maioria das metas até este período, além 126 

disso, não há garantia do cumprimento integral de outras, como o sistema de 127 

informação a ser implantado. Segundo o Sr. José Carlos, é previsto que os Estados 128 

da Federação consigam sua autonomia em questões deste gênero, as verbas 129 

doadas cessarão, assim como será cobrada a responsabilidade do Estado a partir 130 

de 2022. A Conselheira representante da Rede GTA, Adenilde Almeida, questionou 131 

sobre a prática da fiscalização e da comunicação orçada no valor de R$ 39.000,00 132 

(trinta e nove mil) e o Sr. José Carlos explicou que a ideia é que em 2019 as 133 

páginas institucionais do IPAAM e da SEMA na web sejam utilizadas como formas 134 

de divulgação das ações, o valor supracitado seria portanto, o repasse anual feito à 135 

PRODAM para manutenção das páginas. Na fiscalização, o valor será utilizado nas 136 

diárias, passagens e demais despesas que as fiscalizações do IPAAM requerem. Foi 137 

questionado o detalhamento de alguns tópicos, o Sr. José Carlos esclareceu 138 

novamente de forma pontual sobre os tópicos de planejamento estratégico e sistema 139 

de informação, que foram preteridos devido à prioridade dada a outros requisitos do 140 

plano, exemplificando que alguns estados têm ISO enquanto que o nosso tem o 141 

PPA. Após os esclarecimentos prestados a todos, colocou-se para aprovação dos 142 

conselheiros, sendo APROVADO por unanimidade com 16 votos a favor. Feito isso o 143 

Sr. José Carlos, deu por encerrada a 36ª Reunião Ordinária do CERH- AM, ás 144 

11h00, agradecendo a presença dos conselheiros. Eu, Glauce Maria Tavares 145 

Monteiro, Assessora da SEMA-AM, lavrei a presente ATA que incorpora, como 146 

anexo, a lista com as respectivas assinaturas de todos os membros presentes. 147 

    148 

                                                                              Secretaria Executiva do CERH. 149 


