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ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 1 

DO CONSELHO ESTADUAL DE 2 

RECURSOS HIDRICOS DO AMAZONAS – 3 

CERH-AM, REALIZADA EM 30 DE MAIO 4 

DE 2016. 5 

 6 

Ao trigésimo dia do mês de maio de dois mil e dezesseis, de 09h20 as 12h05, no Auditório 7 

Auton Furtado da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas - FIEAM, situada a Av.: 8 

Dom Pedro, 2354 – Dom Pedro  Manaus-AM, foi realizada a 6ª Reunião Extraordinária do 9 

Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Amazonas – CERH-AM, onde se discutiu a 10 

seguinte pauta: 1 - Abertura da reunião pelo Presidente do CERH; 2 - Informes e Assuntos 11 

Gerais; 3 - Leitura e aprovação da ATA da 5ª Reunião Extraordinária do CERH do dia 12 

27.04.2016; 4 – Deliberação da Minuta da Resolução nº. 01/2016 que estabelece através de 13 

normas complementares, critérios técnicos a serem utilizados pelo Instituto de Proteção 14 

Ambiental do Amazonas – IPAAM para processo de deferimento de outorga do direito de 15 

uso de recursos hídricos de domínio do Estado do Amazonas, e a minuta da Resolução nº. 16 

02/2016 que estabelece definições dos usos insignificantes de derivação, captação e 17 

lançamento de recursos hídricos de domínio do Estado do Amazonas, que são dispensados 18 

de outorga. Estiveram presentes os seguintes conselheiros: Antonio Ademir Stroski (SEMA-19 

AM), Delna Maria Brasil (AAM), Elton de Jesus Correa de Souza (CBHP), Heraldo Beleza da 20 

Câmara (COSAMA), Odinelza Pinho Araújo (COSAMA), Yamille Alencar (CRBio-06), Sergio 21 

Bringel (CRQ14), Antonio Pinto de Andrade (CREA), Hermogenes Rabelo (DEFESA CIVIL 22 

AMAZONAS), Elen Carlen Menezes Cunha (FIEAM), Rainier Pedraça de Azevedo 23 

(FUNASA), Raquel Paiva de Oliveira (FVS), Adenilde Pinto de Almeida (GTA), Maria do 24 

Socorro Rocha da Silva (INPA), José Max Dias Figueira (IPAAM), Arlindo Sales Pinto 25 

(MANAUS AMBIENTAL), Thais Moreira Gomes (MANAUS AMBIENTAL), Leonardo Leite 26 

Nascimento (OAB), Armando Santarém Andrade (SEMMAS), Joyce Pampolha Santos 27 

(SINDARMA), Carlos Benedito Soares (SIPAM/SIVAM), Ingo Daniel Wahnfried (UFAM). 28 

Estiveram presentes como convidados: Antonio Marcos Araujo de Oliveira (LA SALLE), 29 

Normando Oliveira (ARSAM), Sandra Regina Loyo P. Barroncas (SEMA), Izaias Nascimento 30 

dos Santos (SEMA), Marcele de Freitas Lopes (SEMA), Jose Carlos Monteiro de Souza 31 

(SEMA) e Glauce Maria Tavares Monteiro (SEMA-AM). O Presidente Antonio Ademir Stroski 32 

iniciou a reunião às 09h20, já de imediato passou para as informações gerais, que inclui o 33 

convite aos conselheiros para participarem do evento que corresponde a comemoração do 34 

dia Mundial do Meio Ambiente que acontecerá no dia 06 de junho de 2016, no Auditório 35 
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Belarmino Lins da ALEAM. Na ocasião falou sobre uma proposta de moção encaminhada 36 

pela OAB, através de seu representante o Conselheiro Leonardo Leite, o Presidente propôs 37 

fazer a leitura ao final da reunião de hoje, falou que se trata de um fato que está 38 

acontecendo nas fronteiras, e pedi para que o conselho se manifeste em forma de uma 39 

moção sobre o assunto, que é a divisão de aguas entre a fronteira dos dois países. Passo 40 

seguinte, leitura e aprovação da ATA da 5ª reunião extraordinária do CERH. O Presidente 41 

colocou a ATA para apreciação, após leitura deu-se por APROVADA a ATA da 5ª reunião 42 

extraordinária do CERH. Passo seguinte, Deliberação da Minuta da Resolução nº. 01/2016 43 

que estabelece através de normas complementares, critérios técnicos a serem utilizados 44 

pelo Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas – IPAAM para processo de deferimento 45 

de outorga do direito de uso de recursos hídricos de domínio do Estado do Amazonas, e a 46 

minuta da Resolução nº. 02/2016 que estabelece definições dos usos insignificantes de 47 

derivação, captação e lançamento de recursos hídricos de domínio do Estado do Amazonas, 48 

que são dispensados de outorga. O Presidente Antonio Ademir Stroski falou que essa 49 

minuta foi trabalhada no âmbito da Comissão de outorga e pediu que o conselheiro Sergio 50 

Bringel (CRQ-14) que foi o coordenador da comissão falasse um pouco sobre os trabalhos 51 

da comissão. O Conselheiro Sergio Bringel (CRQ) falou que a comissão foi constituída no 52 

âmbito do conselho e iniciou seus trabalhos no dia 14 de abril de 2016, teve como membros 53 

os seguintes: Arlindo Salles Junior, Armando Andrade, Rosa Marriette, Sergio Bringel, Thais 54 

Gomes e Yamille Alencar. A comissão teve uma reunião semanal para discussões onde foi 55 

elaborada essa minuta que está para aprovação desse conselho, pois acredita que é uma 56 

resolução necessária para regulamentar a outorga no Estado do Amazonas, o Sr. Sergio 57 

Bringel agradeceu também ao apoio da equipe da SEMA e a assessoria jurídica pelo apoio 58 

prestado. O Presidente chamou o Sr. Jose Carlos (SEMA) para falar sobre a necessidade 59 

de se aprovar a outorga e qual o prazo para essa regulamentação, em seguida abrirá para 60 

discussões. O Sr. José Carlos (SEMA) falou que a outorga já deveria ter sido implantada no 61 

Amazonas há três anos, o Estado do Amazonas esta sendo uns dos últimos a ter a 62 

concessão de outorga implantada, o processo de outorga faz parte do projeto 63 

PROGESTÃO, que já era para ter sido implantado, porém, como a SEMA assumiu a pouco 64 

tempo essa parte de recursos hídricos do Estado, foi feito um acordo com a ANA, em um 65 

encontro em Brasília, e nos comprometemos que até o final de julho estaria implantada a 66 

outorga todo o processo de outorga e estaria sendo utilizado pelo IPAAM, cabe esclarece 67 

que não precisa necessariamente estar implantado a cobrança, mas com os critérios e a 68 

metodologia implantado o IPAAM terá condições de exigir a outorga de quem usar os 69 

recursos hídricos das área de domínio do Estado do Amazonas, sendo importante a sua 70 
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aprovação para que seja cumprida a meta, no sentido claro de que o estado deixe de 71 

prevaricar, porque na verdade já deveria ter sido implantada, vale ressaltar que quem vai 72 

exercer o controle da outorga no Estado é o IPAAM, a SEMA regulamenta com a aprovação 73 

do conselho. O Conselheiro Rainier (FUNASA) falou que o material foi enviado no dia 24, 74 

porém, alguns conselheiros não conseguiram abrir o arquivo, em seguida teve o feriado e os 75 

que conseguiram abrir não leram as minutas, sendo assim, sugeriu que fosse apreciada 76 

nesta reunião e deixar para votar na próxima reunião, para que todos tenham tempo de 77 

mandar suas contribuições. O Conselheiro Antônio Pinto (CREA) falou que concorda com o 78 

conselheiro Rainier, que não conseguiu abrir o arquivo e que tem alguns questionamentos 79 

que gostaria de colocar, mas não nesse momento. O conselheiro Ingo Daniel (UFAM) 80 

 81 

 82 

 83 

 84 

 85 

 86 

. Após manifestações e esclarecimentos o Presidente Antonio Ademir Stroski, deu por 87 

encerrada a 5ª Reunião Extraordinária do CERH- AM ás 15h30, agradecendo a presença 88 

dos conselheiros. Eu, Glauce Maria Tavares Monteiro, Assessora da SEMA-AM, lavrei a 89 

presente ATA que incorpora, como anexo, a lista com as respectivas assinaturas de todos 90 

os membros presentes. 91 
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                                                                       Secretaria Executiva do CERH 95 
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aprovada 97 
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