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ATA DA 47ª REUNIÃO ORDINÁRIA 1 

DO CONSELHO ESTADUAL DE 2 

RECURSOS HÍDRICOS - CERH, 3 

realizada no dia 02 de junho de 2021.  4 

 5 

Aos dois dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um, foi realizada a 6 

Quadragésima Sétima Reunião Ordinária do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, 7 

em Sala de Reunião Virtual – Plataforma TEAMS, onde foi discutida a seguinte pauta: 8 

1. Abertura da reunião pelo Presidente do CERH; 2. Leitura e aprovação da ATA da 14ª 9 

Reunião Extraordinária, ocorrida em 26 de abril de 2021; 3. Recomposição da Câmara 10 

Técnica de Estudos e Projetos – CTEP, objetivando a: a) Revisão do Plano de 11 

Capacitação do PROGESTÃO; b) Revisão do Plano Plurianual de Aplicação de 12 

Recursos do PROGESTÃO – PPAR; 4. Composição da Câmara Técnica de Ética e 13 

Assuntos Legais – CTEAL, com objetivo de: a) Analisar e apreciar a minuta de 14 

Resolução encaminhada pelo CEMAAM, sobre o licenciamento ambiental de 15 

empreendimento inserido em área urbana próximo a cursos d’agua, no estado do 16 

Amazonas; 5. Informes e assuntos gerais: a) Assiduidade dos conselheiros no exercício 17 

de 2020. Estiveram presentes os seguintes Conselheiros: Christina Fischer 18 

(SEMA), Carlossandro Carvalho Albuquerque (UEA), Sérgio Martins D’Oliveira 19 

(IPAAM), Adenilde Pinto de Almeida (GTA), Sérgio Bringel (CRQ14), Renée Fagundes 20 

Veiga (FIEAM), José Sandro da Mota Ribeiro (SEDECTI), Igo Daniel Wahnfried 21 

(UFAM), Charlison Barroso da Rocha (DEFESA CIVIL DO AMAZONAS), Tannia 22 

Zumaeta Mattos (ÁGUAS DE MANAUS), Ivan da Silva Marquezini (PETROBRÁS), 23 

Pedro Castro de A. Filho (ARSEPAM), Edmar Lopes (SEDECTI), Walter Oliva Pinto 24 

Filho Segundo e Maria Denise da Silva Menezes (FVS), Marcia Fernandes Rodrigues 25 

da Silva (COSAMA), Jadson Maciel (CBHT) e Israel Wilter Dourado (CRBio-06). 26 

Convidados ou ouvintes: Glauce Maria Monteiro Tavares (SEMA), Mozaniel Barroso 27 

da Silva (SEMA), José Carlos Monteiro de Souza (SEMA), Roney Duarte (SEMA), 28 

Eugênio Batista (SEMA), Armando Andrade (SEMMAS), Rubens Bentes da Silva 29 

(AENAMBAM) e Debora Nandja Madeira (UNICEF). Instituições ausentes: AAM, 30 

CG/ALEAM, ARSEPAM, AMAZONAS ENERGIA, CEMAAM, CBHP, CREA, DEFESA 31 
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CIVIL MANAUS, FETAGRI, FRA, FUNASA, INPA, LA SALLE, OAB, SEMMAS, SEDUC, 32 

SINDNAVAL, SINDARMA, SIPAM/SIVAM, SUFRAMA, UNINORTE e 33 

DRH/SRHU/MMA. A Presidente da Sessão, Christina Fischer, deu início à reunião 34 

agradecendo a presença de todos e passou para leitura da pauta, que não houve 35 

solicitações de alterações, dando prosseguimento à leitura e aprovação da ATA da 14ª 36 

RE do CERH, realizada em 26 de abril de 2021. Sem manifestações contrárias, a ATA 37 

foi APROVADA pelo colegiado. Seguindo para o item 3 da pauta, “Recomposição da 38 

Câmara Técnica de Estudos e Projetos – CTEP”, a conselheira representante da 39 

FIEAM, Renée Veiga, candidatou sua instituição para compor a câmara técnica. O 40 

assessor da SEMA, José Carlos Monteiro, informou que essa câmara técnica era 41 

composta pelas seguintes instituições: FIEAM, UEA, GTA, UFAM, FETAGRI e 42 

SEPLANCTI, porém, havia muita ausência dos membros durante as reuniões e isso 43 

deve ser levado em consideração na nova recomposição. A conselheira 44 

representante do GTA, Adenilde Almeida, candidatou sua instituição para compor a 45 

câmara e informou ao conselho que a representante titular da FETAGRI faleceu ano 46 

passado de COVID-19 e por isso a instituição não deve estar participando das reuniões. 47 

A Presidente da sessão, Christina Fischer, informou que a assessora da SEMA, 48 

Glauce Tavares, já enviou ofício à FETAGRI solicitando atualização dos membros, 49 

mas não obteve resposta e irão continuar tentando entrar em contato. Sobre a 50 

observação feita pelo assessor da SEMA, José Carlos, comentou que tentará fazer 51 

essa análise, mas independentemente disso, irão recompor a câmara técnica conforme 52 

as instituições se candidatarem. O conselheiro representante da SEDECTI, antiga 53 

SEPLANCTI, José Sandro da Mota Ribeiro, candidatou sua instituição para continuar 54 

fazendo parte da câmara técnica, e comentou que ano passado não conseguiram 55 

participar de todas as reuniões, pois, por conta da pandemia surgiram situações 56 

adversas que dificultaram o cumprimento da agenda. O conselheiro representante do 57 

CRQ-14, Sérgio Bringel, candidatou sua instituição para compor a câmara técnica. A 58 

Presidente da sessão, Christina Fischer, e os demais conselheiros, viram a 59 

importância da participação de representantes da UFAM e da UEA nessa câmara 60 

técnica, assim como da FUNASA, por sugestão do assessor José Carlos Monteiro, 61 
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porém nenhuma dessas instituições estavam presentes na reunião. O conselheiro 62 

representante do CRQ-14, Sérgio Bringel, sugeriu que as instituições fossem 63 

incluídas e posteriormente consultadas, e em caso de declínio, fossem retiradas da 64 

composição. O assessor as SEMA, José Carlos Monteiro, informou que isso seria 65 

contra o regulamento, sendo que a instituição precisa estar presente para se 66 

candidatar, com isso sugeriu que sejam consultadas e caso aceitem fazer parte, serão 67 

incluídas na composição posteriormente. A Presidente da sessão, Christina Fischer, 68 

acatou a sugestão de consultarem as instituições posteriormente. A conselheira 69 

representante da COSAMA, Marcia Fernandes Rodrigues, lembrou aos membros 70 

do conselho que a UNICEF fez uma solicitação para participar como convidada desse 71 

conselho exatamente para poder fazer parte dessa câmara técnica, e pediu que 72 

votassem deliberassem sobre essa solicitação para que a representante da UNICEF 73 

possa se manifestar. O assessor da SEMA, José Carlos Monteiro, comentou que o 74 

regulamento prevê a participação de convidados na câmara técnica, e como a UNICEF 75 

já está participando como convidada no conselho nada impede sua participação na 76 

câmara técnica. A Presidente da sessão, Christina Fischer, reiterou a fala do 77 

assessor José Carlos e reforçou o pedido para que os membros do conselho se 78 

candidatem para compor a câmara técnica. Sem mais manifestações, prosseguiu para 79 

o próximo ponto de pauta, “Composição da Câmara Técnica de Ética e Assuntos 80 

Legais – CTEAL”, e pediu para que os interessados em compor essa câmara se 81 

candidatassem. A conselheira representante da FIEAM, Renée Veiga, candidatou 82 

sua instituição para compor a câmara técnica. O conselheiro representante do 83 

IPAAM, Sérgio Martins D’Oliveira, candidatou o IPAAM para compor a câmara e 84 

comentou que o assunto que está em pauta para ser analisado por essa câmara técnica 85 

já foi resolvido, pois no mês de abril foi decidido pelo Supremo Tribunal de Justiça que 86 

nesses casos seria utilizado o Código Florestal. A conselheira representante da 87 

FIEAM, Renée Veiga, reiterou a fala do conselheiro e disse que alguns alegaram que 88 

esse código só se aplicava em área rural, mas decidiram que não, se aplica também 89 

ao perímetro urbano. Essa questão ainda está sendo discutida, mas por enquanto é o 90 

Código Florestal que está sendo utilizado. A assessora da SEMA, Glauce Tavares, 91 
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informou que o IPAAM encaminhou essa demanda ao CEMAAM, que por sua vez, 92 

encaminhou para o Conselho de Recursos Hídricos, e seria importante que o IPAAM 93 

informasse ao CEMAAM, por meio de ofício, o que foi decidido e acatado para que 94 

possam parar o andamento dessa análise. O assessor da SEMA, José Carlos 95 

Monteiro, comentou que por conta dessa informação não havia mais a necessidade de 96 

recompor a câmara técnica no momento. A assessora da SEMA, Glauce Tavares, 97 

comentou que independente da pauta a ser discutida na câmara, é importante fazer a 98 

sua recomposição, para o caso do surgimento de outras demandas antes da próxima 99 

reunião do conselho. O assessor da SEMA, José Carlos Monteiro, rebateu dizendo 100 

que na pauta consta que a recomposição da câmara seria com o objetivo de analisar 101 

essa minuta específica, e como esse objetivo foi sanado, não há motivo para recompor 102 

essa câmara técnica. A assessora da SEMA, Glauce Tavares, perguntou ao conselho 103 

se todos estavam de acordo com a sugestão do assessor José Carlos Monteiro. O 104 

conselheiro representante do IPAAM, Sérgio Martins D’Oliveira, concordou com a 105 

sugestão. As conselheiras Renée Veiga e Adenilde Almeida não concordaram e 106 

sugeriram que a recomposição seja feita para o caso de surgir outra demanda antes da 107 

próxima reunião do conselho, conforme foi dito pela assessora da SEMA, Glauce 108 

Tavares. Outras 6 instituições presentes votaram pela recomposição da câmara e com 109 

isso foi aberto espaço para que as demais instituições se candidatassem para a 110 

composição. O conselheiro representante do CBHT, Jadson Maciel, se candidatou 111 

para compor a câmara. A presidente da sessão, Christina Fischer, informou que 112 

mesmo já havendo resposta para a pauta que iria ser discutida nessa câmara técnica, 113 

seria necessário realizar uma reunião para elaborar uma devolutiva ao CEMAAM, 114 

mesmo sem a aceitação de todos os conselheiros presentes. Sem mais manifestações 115 

em contrário, foi dado prosseguimento à reunião. A assessora da SEMA, Glauce 116 

Tavares, fez uma apresentação a respeito da assiduidade das instituições nas reuniões 117 

do conselho no exercício de 2020. As seguintes instituições tiveram 100% de 118 

assiduidade: SEMA, ÁGUAS DE MANAUS, CRQ-14, FIEAM, FUNASA, GTA, IPAAM, 119 

SEDECTI, SEDUC, SINDNAVAL e UEA. Com 75% de assiduidade: ARSEPAM, 120 

DEFESA CIVIL DO AMAZONAS, PETROBRÁS e UFAM. Com 50% de assiduidade: 121 
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AMAZONAS ENERGIA, CPRM, CRBio – 06, FVS, INPA, SEMMAS e SINDARMA. Com 122 

0% de assiduidade: AAM, CBHP, CBHTA, CEMAAM, CGEO-ALEAM, COSAMA, 123 

CREA/AM, DEFESA CIVIL MANAUS, DRH/SRHU/MMA, FETAGRI, FRA, LA SALLE, 124 

OAB/AM, SIPAM/SIVAM, SUFRAMA e UNINORTE. A assessora da SEMA, Glauce 125 

Tavares, pediu para que essas instituições que não tiveram participação em 2020, 126 

enviem a atualização dos conselheiros e de seus contatos para a assessoria de 127 

Recursos Hídricos para não perderem o assento no conselho. O conselheiro 128 

representante do IPAAM, Sérgio Martins D’Oliveira, pediu que o gráfico apresentado 129 

fosse enviado para o seu e-mail. A assessora da SEMA, Glauce Tavares, respondeu 130 

que compartilharia a apresentação com todos os conselheiros por meio do grupo de 131 

WhatsApp do conselho. A conselheira representante da ÁGUAS DE MANAUS, 132 

Tania Zumaeta Matos, informou que no início do ano enviaram a atualização dos 133 

conselheiros, mas não receberam o link para participar desta reunião, e pediu que 134 

verificassem essa atualização dos e-mails. O conselheiro representante do IPAAM, 135 

Sérgio Martins D’Oliveira, comentou que não sabe quais são os critérios para inserir 136 

novos integrantes e retirar instituições que não participam das reuniões do conselho, 137 

mas deve ser verificada quais instituições são importantes para compor este conselho. 138 

Pensando nisso, comentou, que no IPAAM se deparam muito com questões oriundas 139 

da SEPROR, principalmente a respeito da piscicultura que está ligado à dispensa ou 140 

emissão de outorga, e muitos questionamentos são feitos por eles por não conhecerem 141 

a resolução, e sugeriu que a SEPROR seja convidada a integrar este conselho. A 142 

assessora da SEMA, Glauce Tavares, respondeu que por isso existe a proposta da 143 

recomposição da Câmara Técnica de Assuntos Legais, para fazer a revisão e alterar o 144 

regimento do conselho e verificar quais instituições não possuem mais interesse em 145 

participar do conselho para que sejam substituídas por outras correlatas. O 146 

conselheiro representante do IPAAM, Sérgio Martins D’Oliveira, agradeceu pela 147 

resposta e pediu que fosse novamente registrada a solicitação do IPAAM com relação 148 

ao quadro de pessoal e recursos técnicos, que até agora não foi atendida. O 149 

conselheiro representante do CBHT, Jadson Maciel, justificou as ausências nas 150 

reuniões do conselho, explicando que além da pandemia, passaram por uma troca de 151 
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diretoria, e que esse problema de gestão e de saúde dificultou a participação nas 152 

reuniões e irão enviar o ofício com a atualização da nova gestão. O assessor da SEMA, 153 

José Carlos Monteiro, reiterou a fala do conselheiro Sérgio Martins, sobre a 154 

verificação das instituições que precisam fazer parte do conselho e quais precisam ser 155 

substituídas, e sugeriu além da SEPROR, a importância da participação do IDAM nas 156 

discussões deste conselho, e concordou que o regimento de 2012 precisa ser 157 

atualizado, pois nesse meio tempo, algumas instituições podem ter trocado de 158 

nomenclatura ou até mesmo sido extinta, e tudo isso precisa ser verificado. A 159 

conselheira representante do GTA, Adenilde de Almeida, comentou que com 160 

relação à Associação Amazonense de Municípios – AAM, o FOPES poderia ser uma 161 

substituta, ou participar como convidada para tratar da questão ambiental em nome dos 162 

secretários de todos os municípios do Estado, e tem que ser verificado a razão da AAM 163 

não está participando das reuniões. A presidente da sessão, Christina Fischer, 164 

respondeu que irão consultar a AAM para saber se ainda possuem interesse em 165 

compor o conselho, em caso de negativa, irão consultar o FOPES para fazer a 166 

substituição, pois é importante ter esse espaço para a gestão municipal discutir esses 167 

assuntos junto ao conselho. A conselheira representante do GTA, Adenilde de 168 

Almeida, acrescentou dizendo que mora próximo à Bacia do São Raimundo, onde 169 

houve uma ação do PROSAMIM para a retirada de palafitas, e atualmente têm 170 

verificado um número crescente de casas e flutuantes no local, e mesmo não estando 171 

na pauta, acha esse assunto importante e precisa ser feita uma fiscalização na área 172 

por conta do lixo e dos resíduos gerados por essa população. A presidente da sessão, 173 

Christina Fischer, comentou que nessa temática, o IPAAM está desenvolvendo uma 174 

ação em parceria com diversas entidades, e podem fazer um aparato do que tem sido 175 

tratado nessa comissão que tem falado sobre essa questão dos flutuantes, mas como 176 

o que foi comentado vai além disso, sugeriu que tratassem disso com outras entidades 177 

que já estejam com ações sobre essa temática, inclusive com o Comitê de Bacias 178 

Hidrográficas, para discutirem essa situação. A representante da UNICEF, Debora 179 

Nandja Madeira, cumprimentou a todos e se apresentou ao conselho, informando que 180 

é a chefe do escritório da UNICEF em Manaus, onde respondem por Amazonas, 181 
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Rondônia e Acre. Dito isto, perguntou se há alguma resposta sobre a solicitação da 182 

UNICEF de fazer parte do conselho como convidada, pois ficaram muitos anos no norte 183 

do país sem trabalhar nessa área de água e de saneamento, e agora que voltaram a 184 

essa temática possuem o interesse em participar do conselho. A presidente da 185 

sessão, Christina Fischer, respondeu que irão entrar em contato com as instituições 186 

que não estão participando das reuniões, e em caso de necessidade de substituição de 187 

alguma delas, a UNICEF entrará como candidata, e pede que aguardem esse processo 188 

para que possam dar uma resposta oficial, mas enquanto isso, poderão participar como 189 

convidados nas reuniões. A representante da UNICEF, Debora Nandja Madeira, 190 

agradeceu a resposta e disse que já estão desenvolvendo alguns trabalhos com a 191 

COSAMA, que inclusive, foi quem os informou sobre a existência desse conselho. O 192 

conselheiro representante do CBHTA, Jadson Maciel, a respeito da invasão na 193 

Bacia do São Raimundo, comentado pela conselheira Adenilde Almeida, comentou 194 

que através dos Projetos Remada Ambiental e o Festival Tarumã Alive, juntamente com 195 

um comitê, foi formada uma aliança em prol do Igarapé do Gigante, que é um afluente 196 

do Rio Tarumã-Açú, e o objetivo dessa aliança é a despoluição desse igarapé, e contam 197 

com alguns parceiros nesse programa de revitalização que será através do Parque 198 

Mosaico, que é um bairro projetado que possui uma associação que faz o tratamento 199 

de esgoto para não poluir o igarapé, porém, foi observado que somente eles realizando 200 

esse trabalho não estava trazendo o resultado esperado e por isso irão expandir o 201 

projeto. Todo esse processo é difícil, e levará tempo para alcançarem o objetivo 202 

desejado, e informou que enviará os detalhes do projeto para os demais conselheiros. 203 

A conselheira representante da FIEAM, Renée Veiga, comentou que estava tentando 204 

conseguir o contato do conselheiro Jadson Maciel, pois faz parte da Coordenadoria 205 

de Meio Ambiente, Recursos Naturais e Responsabilidade Social da FIEAM, e estão 206 

pensando em fazer um projeto exatamente com esse igarapé e com o Remada 207 

Ambiental e completou dizendo que o Parque Mosaico foi uma ideia do Dahilton Cabral, 208 

que era dono daquela área e é um cidadão que tem muito interesse em trabalhar nessa 209 

questão socioambiental e com certeza estará envolvido nesse projeto e se colocou à 210 

disposição para que o conselheiro Jadson Maciel entre em contato para discutirem 211 
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esse assunto. A presidente da sessão, Christina Fischer, de prosseguimento à 212 

reunião passando para os informes gerais. O conselheiro representante da UEA, 213 

Carlossandro Albuquerque, informou que iniciaram a 5ª turma do Mestrado em 214 

Gestão de Recursos Hídricos, e que no fim do ano lançarão o edital para a turma do 215 

ano que vem. Agradeceu a parceria dos órgãos e das instituições voltados a essa 216 

questão hídrica, e principalmente à FAPEAM, por ter ampliado a oferta de bolsas de 217 

pesquisa para estimular o mestrando a essa temática no Estado. Para finalizar, disse 218 

que firmaram um convênio com a Fio Cruz do Rio de Janeiro, onde os alunos 219 

mestrandos estão colaborando com a análise do Corona vírus nos efluentes dos 220 

hospitais, ajudando assim na identificação de novas cepas. A presidente da sessão, 221 

Christina Fischer, agradeceu pela contribuição que o conselheiro tem feito nesse 222 

conselho e por esse trabalho que vem sendo desenvolvido pelos seus alunos. 223 

Prosseguiu dando um informe que foi passado pelo conselheiro representante da 224 

DEFESA CIVIL DO AMAZONAS, Charlison Barroso da Rocha, dando ciência ao 225 

Comitê de Bacias de que 48 municípios estão com decreto de situação de emergência 226 

por conta da cheia do Rio Negro, sendo que 6 deles estão chegando na cota máxima 227 

e 4 em estado de alerta, que pode evoluir para um desastre, totalizando 58 municípios 228 

afetados pela cheia de 2021, e caso o conselheiro tivesse mais informações, que as 229 

compartilhasse com o conselho pelo chat do Teams ou pelo grupo de WhatsApp. 230 

Seguiu informando que a resolução aprovada na última reunião foi enviada para ser 231 

publicada no Diário Oficial do Estado. Para finalizar, agradeceu a todos os presentes 232 

pela colaboração e se colocou à disposição para estra dialogando e deliberando 233 

assuntos pertinentes e lembrou que a próxima reunião do conselho está marcada para 234 

setembro, mas que uma extraordinária pode ser agendada caso seja necessário. Sem 235 

mais manifestações, a reunião foi dada por encerrada. Eu, Glauce Maria Tavares 236 

Monteiro, ___________, assessora dos Colegiados, lavrei a presente ATA, onde consta 237 

a assinatura de todos os presentes. 238 

 239 

ANEXO I 240 

LISTA DE FREQUÊNCIA EXTRAÍDA DO TEAMS 241 
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47ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CERH   

HORA DE INÍCIO DA REUNIÃO 02/06/2021  08:41   

HORA DE TÉRMINO DA REUNIÃO 02/06/2021  11:02   

INSTITUIÇÕES PRESENTES (A) 18   

CONVIDADOS E/OU OUVINTES (B) 2   

TOTAL DE INST. PARTICIPANTES  (A+B)                                           20   

INSTITUIÇÕES AUSENTES: AAM, CG/ALEAM, ARSEPAM, AMAZONAS 
ENERGIA, CEMAAM, CBHP, CREA, DEFESA CIVIL MANAUS, FETAGRI, 
FRA, FUNASA, INPA, LA SALLE, OAB, SEMMAS, SEDUC, SINDNAVAL, 
SINDARMA, SIPAM/SIVAM, SUFRAMA, UNINORTE e 
DRH/SRHU/MMA.   

AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS:   

    

NOME COMPLETO INSTITUIÇÃO 
HORÁRIO 

DE 
ENTRADA 

HORÁRIO 
DE SAÍDA 

FUNÇÃO 

01 Glauce Ma. Tavares Monteiro ASSCOL/SEMA 
02/06/2021 

08:41 
02/06/2021 

11:02 
ORGANIZADOR 

02 José Carlos Monteiro de Souza SEMA 
02/06/2021 

08:54 
02/06/2021 

11:01 
CONVIDADO 

03 Walter Oliva Pinto Filho Segundo FVS 
02/06/2021 

08:55 
02/06/2021 

11:02 
CONSELHEIRO 

04 Sergio Martins Doliveira IPAAM 
02/06/2021 

09:02 
02/06/2021 

11:01 
CONSELHEIRO 

05 Renée Fagundes Veiga FIEAM 
02/06/2021 

09:02 
02/06/2021 

11:01 
CONSELHEIRA 

06 Nailde Martins Andrade CPRM 
02/06/2021 

09:05 
02/06/2021 

10:59 
CONSELHEIRA 

07 Jadson Maciel CBHTA 
02/06/2021 

09:07 
02/06/2021 

10:47 
CONSELHEIRO 

08 Roney Duarte SEMA 
02/06/2021 

09:07 
02/06/2021 

11:01 
CONVIDADO 

09 Izaías Nascimento SEMA 
02/06/2021 

09:08 
02/06/2021 

11:01 
CONVIDADO 

10 Armando Andrade SEMMAS 
02/06/2021 

09:10 
02/06/2021 

11:01 
CONSELHEIRO 

11 Debora Nandja Madeira UNICEF 
02/06/2021 

09:11 
02/06/2021 

11:01 
CONVIDADA 

12 Sérgio Bringel CRQ-14 
02/06/2021 

09:11 
02/06/2021 

11:01 
CONSELHEIRO 

13 Eugênio Batista SEMA 
02/06/2021 

09:13 
02/06/2021 

11:02 
CONVIDADO 

14 
Marcia Fernandes Rodrigues da 
Silva 

COSAMA 
02/06/2021 

09:16 
02/06/2021 

11:01 
CONSELHEIRA 
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15 Israel Wilter Dourado CRBIO-06 
02/06/2021 

09:25 
02/06/2021 

11:01 
CONSELHEIRO 

16 José Sandro da Mota Ribeiro SEDECTI 
02/06/2021 

09:26 
02/06/2021 

11:01 
CONSELHEIRO 

17 Adenilde Pinto de Almeida GTA 
02/06/2021 

09:26 
02/06/2021 

11:01 
CONSELHEIRA 

18 Maria Denise da Silva Menezes FVS 
02/06/2021 

09:27 
02/06/2021 

11:02 
CONSELHEIRA 

19 Igo Daniel Wahnfried UFAM 
02/06/2021 

09:33 
02/06/2021 

11:01 
CONSELHEIRO 

20 Charlison Barroso da Rocha 
DEFESA CIVIL 
DO AMAZONAS 

02/06/2021 
09:41 

02/06/2021 
11:01 

CONSELHEIRO 

21 Rubens Bentes da Silva AENAMBAM 
02/06/2021 

09:49 
02/06/2021 

11:02 
CONVIDADO 

22 Tannia Zumaeta Mattos 
ÁGUAS DE 
MANAUS 

02/06/2021 
09:53 

02/06/2021 
11:01 

CONSELHEIRA 

23 Ivan da Silva Marquezini PETROBRÁS 
02/06/2021 

09:56 
02/06/2021 

11:01 
CONSELHEIRO 

24 Mozaniel Barroso da Silva SEMA 
02/06/2021 

09:57 
02/06/2021 

11:02 
CONVIDADO 

25 
Carlossandro Carvalho 
Albuquerque 

UEA 
02/06/2021 

10:19 
02/06/2021 

11:01 
CONSELHEIRO 

26 Juan Mario Guzman Daza FAEA 
02/06/2021 

10:40 
02/06/2021 

11:01 
CONSELHEIRO 

 242 

 243 

 244 

ANEXO II 245 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 246 
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 248 

 249 

Aprovada em 28/07/21, na 15ª Reunião Extraordinária 250 


