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ATA DA 43ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 1 

CONSELHO ESTADUAL DE 2 

RECURSOS HÍDRICOS - CERH, 3 

REALIZADA NO DIA 10 DE JUNHO DE 4 

2020.  5 

 6 

Aos dez dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, foi realizada a 7 

Quadragésima Terceira Reunião Ordinária do CERH, em Sala de Reunião Virtual – 8 

Plataforma Teams, onde foi discutida a seguinte pauta: 1. Abertura da reunião pelo 9 

Presidente; 2. Leitura e aprovação da ATA da 42ª Reunião Ordinária, ocorrida em 19 10 

de fevereiro de 2020; 3. Deliberação das Metas de Investimentos Estadual no 11 

PROGESTÃO II, por meio do FORMULÁRIO DE AUTODECLARAÇÃO de 2019; 4. 12 

Deliberação das Metas Estaduais do PROGESTÃO II, por meio do FORMULÁRIO DE 13 

AUTOAVALIAÇÃO de 2019; 5. Informes e assuntos gerais. Estiveram presentes os 14 

seguintes Conselheiros: Eduardo Costa Taveira (SEMA), Carlossandro Carvalho 15 

Albuquerque (UEA), Sérgio Martins D’Oliveira (IPAAM), Adenilde Pinto de Almeida 16 

(GTA), Sérgio Bringel (CRQ14), Renée Fagundes Veiga (FIEAM), Rainier Pedraça de 17 

Azevedo (FUNASA), José Sandro da Mota Ribeiro (SEDECTI), Taylor Moraes 18 

Fragoso (SEDUC), Ivo de Oliveira Araújo (SINDNAVAL), Igo Daniel Wahnfried 19 

(UFAM), Charlison Barroso da Rocha (DEFESA CIVIL DO AMAZONAS), Carolina 20 

Gregório dos Santos Serafim (ÁGUAS DE MANAUS), José Maria de Souza Cruz 21 

(PETROBRÁS), Pedro Castro de A. Filho (ARSEPAM), Edemar Lopes (SEDECTI). 22 

Convidados ou ouvintes: Gilvan (EMBRAPA), Ayub Borges Marques (SEMA), 23 

Glauce Maria Monteiro Tavares (SEMA), Tadeu Silva (SEMA), Mozaniel Barroso da 24 

Silva (SEMA), Izaias Nascimento dos Santos (SEMA), Edmar Lopes (SEDECTI), José 25 

Carlos Monteiro de Souza (SEMA) e Maria do Perpétuo Socorro Frota de Araújo 26 

(SEMA). Instituições ausentes: AAM, CG/ALEAM, AMAZONAS ENERGIA, 27 

CEMAAM, CBHP, COSAMA, CPRM, CRBIO – 06, CREA, DEFESA CIVIL MANAUS, 28 

FAEA, FETAGRI, FRA, FVS, INPA, LA SALLE, OAB, SEMMAS, SINDARMA, 29 

SIPAM/SIVAM, SUFRAMA, UNINORTE e DRH/SRHU/MMA. O Presidente do 30 

Conselho, Eduardo Costa Taveira, realizou a primeira chamada às 09h10mim com 31 

quórum de 13 Conselheiros presentes e aguardou por mais 5 min a chegada de mais 32 
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Conselheiros. Às 09h15min, ainda com 13 Conselheiros presentes, deu início a 43° 33 

Reunião Ordinária do Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CERH. O 34 

Presidente do Conselho, Eduardo Costa Taveira, passou a palavra ao 35 

Conselheiro representante da UEA, Carlossandro, que iniciou cumprimentando a 36 

todos e em especial o Presidente do Conselho, Eduardo Costa Taveira, e 37 

enfatizou que considera a sua presença muito importante nas reuniões. Em seguida 38 

sugeriu que antes de começar a reunião fosse registrado em ata que este Conselho 39 

está de acordo com a decisão ad referendum quanto à realização das reuniões por 40 

vídeo conferência desse colegiado, sendo necessária uma alteração regimental que 41 

formalizasse as reuniões por vídeo conferência. O Presidente do Conselho, 42 

Eduardo Costa Taveira, afirmou que as especificações da reunião seriam 43 

registradas em ata e que já foi realizada uma consulta pela secretaria e foi constatado 44 

que o decreto autoriza reuniões por vídeo conferência, e que embora o decreto tenha 45 

essa previsão, ele como presidente do Conselho tomou uma Decisão Ad Referendum 46 

permitindo e orientando as decisões dos Conselhos que estão acontecendo 47 

remotamente, e completou concordando com o Conselheiro a respeito de uma 48 

alteração regimental para que autorize a participação remota e/ou à realização de 49 

reuniões completamente virtuais. O Presidente do Conselho, Eduardo Taveira, fez 50 

a abertura da reunião pedindo que todos se apresentassem. Feita as apresentações, 51 

o Presidente do CERH sugeriu uma reorganização da pauta, unificando os itens 3 e 4 52 

pois os anexos e artigos seriam analisados na mesma deliberação. Seguindo a pauta 53 

iniciou-se à leitura da ata da 42° Reunião Ordinária do CERH, não havendo 54 

manifestações dos Conselheiros, deu-se a ata por APROVADA. O Conselheiro 55 

Carlossandro, representante da UEA, solicitou que fosse enviada a redação da 56 

nova resolução com as alterações que foram aprovadas na 42° Reunião Ordinária do 57 

CERH. O Presidente do Conselho, Eduardo Costa Taveira, acatou o pedido do 58 

Conselheiro e informou que logo após a reunião a nova resolução seria enviada a 59 

todos os membros e recomendou que documentos dessa natureza, após aprovados e 60 

publicados sejam encaminhados a todos os conselheiros. O Presidente da Sessão, 61 

seguiu a pauta passando para o item 3) Deliberação das Metas Estaduais do 62 
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PROGESTÃO II, por meio, dos Formulários de Autodeclaração e Autoavaliação de 63 

2019, e na sequência passou a palavra ao assessor Izaías Nascimento dos 64 

Santos, que cumprimentou a todos e fez uma breve explicação do conteúdo a ser 65 

deliberado, apontou que a ASSHID esteve trabalhando em duas (02) tratativas do 66 

PROGESTÃO, que envolvem a Câmara Técnica de Estudos e Projetos (CTEP), nas 67 

avaliações das alterações da metas estaduais, como também, nas deliberações a 68 

serem encaminhadas à plenária do CERH, com isso se colocou à disposição para 69 

auxiliar e esclarecer quaisquer duvidas referente ao assunto, em seguida, passou a 70 

palavra ao Sr. José Carlos Monteiro, chefe da Assessoria de Recursos Hídricos da 71 

Sema. O assessor da SEMA, José Carlos Monteiro, cumprimentou a todos e 72 

explicou que através de reuniões realizadas com a Agência Nacional de Águas e 73 

Saneamento Básico (ANA) e a CTEP do Conselho, foram necessárias algumas 74 

alterações nas metas estaduais do contrato nº 052/2018/ANA 2º Ciclo do 75 

PROGESTÃO. Devido as dificuldades em reunir pessoalmente com a CTEP do 76 

CERH, por conta da pandemia do coronavírus, fizeram uma reunião virtual entre os 77 

técnicos da Sema e os membros da CTEP, para avaliar as alterações das metas 78 

estaduais, sugeridas pela ANA, para que a plenária do Conselho, aprovasse e 79 

posteriormente encaminhará à ANA a validação das alterações do contrato do 2º Ciclo 80 

do PROGESTÃO. Em seguida, o assessor passou a palavra para o Conselheiro 81 

representante da UEA, Carlossandro, que também é coordenador da CTEP para 82 

realizar leitura do documento a ser referendado e deliberado por esse Conselho. O 83 

Conselheiro Carlossandro cumprimentou a todos e corroborou com o que o 84 

assessor da SEMA, José Carlos Monteiro havia dito anteriormente. Em seguida 85 

começou a leitura integral do parecer do Relatório da Reunião da CTEP, realizado no 86 

dia 21/05/2020, em resposta a Nota Técnica nº 03/2020/ASSHID/SEMA que objetiva 87 

analisar a reavaliação de 5 (cinco) Variáveis de Gestão em âmbito estadual, que 88 

fazem parte das Metas Estaduais de Gerenciamento de Recursos Hídricos, 89 

constantes do Anexo IV do Contrato nº 052/2018/ANA para o 2º Ciclo do 90 

PROGESTÃO, para posterior deliberação do Conselho. Após a leitura, o Presidente 91 

da Sessão, Eduardo Taveira, agradeceu o trabalho da CTEP e afirmou que o CERH 92 
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é um dos Conselhos mais atuantes dentro da secretaria, e que isso tem sido 93 

fundamental na melhoria da política pública de recursos hídricos, completou dizendo 94 

que o Governo do Estado, em 2019, fez uma contrapartida voluntária para ampliar o 95 

número de pessoas trabalhando nessa área e que a Sema estabeleceu a criação do 96 

departamento de Recursos Hídricos dentro da secretaria, e isso foi possível devido à 97 

atuação e orientação desse Conselho. Concluiu reforçando o compromisso da 98 

secretaria com a agenda do Conselho Estadual de Recursos Hídricos. O Conselheiro 99 

Representante da SEDECTI, Edmar Lopes, membro do CTEP se manifestou 100 

dizendo que durante a análise da CTEP decidiu deixar a elevação de nível das metas 101 

estaduais para uma prestação de contas futura. Pois observando a avaliação feita em 102 

2018 e comparando com o ano de 2019, percebeu-se que as ações complementaram 103 

as necessidades da gestão do Estado. Esclareceu ao Conselho que houve bastante 104 

atenção nas decisões de elevações de níveis de exigência e no que foi mantido pela 105 

CTEP. O Conselheiro Representante da UEA, Carlossandro, lembrou ao Conselho 106 

que boa parte dos recursos utilizados no desenvolvimento das ações de recursos 107 

hídricos vem de convênios com a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico e 108 

por isso os ajustes nos programas são importantes e sugeriu que o Conselho 109 

acompanhe mais de perto o desenvolvimento dessas ações. Em seguida falou ao 110 

Presidente da Sessão e ao colegiado, sobre a Regulamentação do Fundo Estadual de 111 

Recursos Hídricos (FERH) caso já tivéssemos recursos financeiros na fonte do FERH, 112 

de forma continuada, não dependeríamos somente dos recursos advindos da ANA, e 113 

assim, a gestão hídrica do Estado estaria mais fortalecida. O Presidente da Sessão 114 

agradeceu o posicionamento do Conselheiro e disse que o Fundo Estadual de 115 

Recursos Hídricos ainda não é operacional por uma série de questões, mas que estão 116 

trabalhando junto com a Secretaria de Fazenda para resolvê-las, porém, o andamento 117 

do processo foi afetado por conta da crise causada pelo coronavírus, crise essa que 118 

também afetou a economia dos Estados, mas que os acertos com a SEFAZ e com o 119 

IPAAM estão sendo discutidos para dar continuidade ao processo. O Conselheiro 120 

representante da UEA, Carlossandro, colocou à disposição do Conselho duas 121 

dissertações de mestrado feitas por alunos da UEA sobre o “Fortalecimento do Fundo 122 
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de Recursos Hídricos no Estado do Amazonas” caso queiram usar como base para 123 

fortalecer a questão financeira hídrica do Estado. O Presidente da Sessão passou 124 

então apreciação da aprovação da DELIBERAÇÃO n° 02, de 10 de junho de 2020, 125 

que aprova a Proposta de alteração do Anexo IV do Quadro de Metas de Gestão de 126 

Águas no âmbito do Sistema Estadual para o período 2020 a 2022, referente ao 127 

Contrato nº 052/2018/ANA/PROGESTÃO II, bem como, os Formulários de 128 

Autoavaliação e de Autodeclaração referente às Metas de Gestão de Águas e de 129 

Investimentos no âmbito do Sistema Estadual do Amazonas no ano de 2019. Sem 130 

manifestações contrárias, as alterações das metas e os Formulários foram 131 

APROVADOS. O Presidente da Sessão passou para o último item da pauta, 4) 132 

Informes e assuntos gerais, onde sugeriu a realização de um Webinar com a 133 

presença de diversas instituições para lançamento do Plano Estadual de Recursos 134 

Hídricos, para discutir a importância e os desafios a serem enfrentados. O 135 

Conselheiro Carlossandro pediu a palavra para informar que por conta da pandemia 136 

o edital para novas turmas na UEA de mestrado em Recursos Hídricos atrasou. 137 

Comentou ainda, que em março perguntou da SEMA, via grupo do WhatsApp, se o 138 

CERH havia recebido algum plano de contingência da Águas de Manaus, sobre a 139 

situação do abastecimento de água no período de pandemia e que desde a ocasião 140 

não recebeu resposta formal a essa pergunta. Aproveitou para pedir que no futuro o 141 

próprio Conselho, o Estado, a SEMA e o IPAAM possam desenvolver planos de 142 

contingência para a utilização dos recursos hídricos. A conselheira representante 143 

da Águas de Manaus, Carolina G. dos Santos Serafim, pediu a palavra para 144 

complementar a fala do Conselheiro Carlossandro, onde ela informou que na 145 

ocasião em que o Conselheiro fez a pergunta no grupo de Whatsapp a mesma 146 

orientou que fosse feita uma solicitação formal e detalhada à Águas de Manaus, mas 147 

a solicitação não chegou a ser formalizada. O Conselheiro Carlossandro agradeceu 148 

a resposta da conselheira e explicou que na época conseguiu os dados necessários à 149 

sua pesquisa por outra fonte. O Conselheiro representante do IPAAM, Sérgio M. 150 

D’Oliveira, se manifestou informando que recebeu da concessionária Águas de 151 

Manaus o referido plano de contingência e que após análise agendou com a mesma e 152 
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sua equipe técnica uma apresentação pós-pandemia e convidará este Conselho para 153 

participar, e acrescentou ainda que, na sua opinião, não compete à SEMA a 154 

solicitação do plano de contingência, uma vez que o responsável pelos 155 

licenciamentos é o IPAAM. O Conselheiro representante da UFAM, Ingo Daniel 156 

Wahnfried, concordou com o Conselheiro Carlossandro quanto ao Conselho 157 

receber os planos de contingência no âmbito da utilização dos recursos hídricos para 158 

que possam ter ciência do que está sendo feito e para dar sugestões que possam 159 

melhorar o desenvolvimento dessas ações e reduzir os danos à população, sendo 160 

que há certa preocupação quanto à ocorrência de uma nova pandemia que afete a 161 

questão hídrica mais diretamente, principalmente no interior onde o saneamento 162 

básico é precário. O Conselheiro representante da FUNASA, Rainier Pedraça, 163 

solicitou a quem é de direto, que informasse e atualizasse quais os planos de 164 

contingência estão sendo implementados pelos municípios do interior, e que o 165 

Conselho deveria se manifestar solicitando essas informações. O Conselheiro 166 

Rainier Pedraça aproveitou sua fala para comunicar que o 2° Congresso Brasil 167 

Norte de Engenharia Sanitária e Ambiental foi adiado por conta da pandemia e 168 

solicitou que o Conselho mantivesse seu apoio ao evento. Informou também que a 169 

pandemia comprometeu quase todo o Plano de Capacitações e pediu para o 170 

Conselho priorizar e hierarquizar os eventos para que as capacitações tenham 171 

andamento. Sugeriu ainda, que o Conselho divulgue as capacitações e que seja 172 

realizado um mapeamento para saber quem está participando das capacitações e 173 

quais os empecilhos e sugestões são dados pelos não participantes. A assessora 174 

dos colegiados da SEMA, Glauce Monteiro, comunicou aos Conselheiros que será 175 

encaminhado um Formulário que foi disponibilizado pela Agência Nacional de Águas - 176 

ANA e que seu preenchimento é obrigatório. O Conselheiro representante da UEA, 177 

Carlossandro, se manifestou concordando com a fala do Conselheiro Sérgio M. 178 

D’Oliveira, de que o recebimento do plano de contingência é de competência do 179 

IPAAM, mas também reforçou a fala do Conselheiro Ingo Daniel Wahnfried, de que 180 

essa crise sanitária afeta a questão dos recursos hídricos e que os planos de 181 

contingência é uma pauta importante a ser deliberada por esse Conselho, pediu ainda 182 
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que outras instituições colaborem com esse processo. O Presidente da Sessão, 183 

Eduardo Taveira, concordou com o Conselheiro Carlossandro e demandou aos 184 

assessores Izaías N. dos Santos e José Carlos Monteiro que organizassem uma 185 

reunião com o IPAAM para conversarem a respeito da participação do Conselho nas 186 

solicitações realizadas, pois isso fortaleceria a participação da sociedade perante 187 

essas demandas, que é o papel desse Conselho. Sem mais manifestações, o 188 

Presidente da Sessão, Eduardo Taveira, agradeceu novamente a presença de 189 

todos e deu por encerrada 43ª Reunião Ordinária do Conselho Estadual de Recursos 190 

Hídricos. Eu, Glauce Maria Tavares Monteiro_________, Assessora dos Colegiados 191 

da SEMA, lavrei a presente ATA, onde consta a assinatura de todos os presentes.   192 

 193 

Assinatura dos Conselheiros: 194 

Eduardo Costa Taveira (SEMA) __________________________________________ 195 

Carlossandro Carvalho Albuquerque (UEA) _________________________________ 196 

Sérgio Martins D’Oliveira (IPAAM) ________________________________________ 197 

Adenilde Pinto de Almeida (GTA) ________________________________________ 198 

Sérgio Bringel (CRQ14) ________________________________________________ 199 

Renée Fagundes Veiga (FIEAM) _________________________________________ 200 

Jorge de Souza Lima (FACEA) __________________________________________ 201 

Juan Mario Guzman Daza (FAEA) ________________________________________ 202 

Carlos Roberto Bueno (FAS) ____________________________________________ 203 

Renée Fagundes Veiga (FIEAM) _________________________________________ 204 

Rainier Pedraça de Azevedo (FUNASA) ___________________________________ 205 

José Sandro da Mota Ribeiro (SEDECTI) __________________________________ 206 

Edemar Lopes (SEDECTI) ______________________________________________ 207 



Conselho Estadual do 

Meio Ambiente 

                                                                                                                                                   Página 8 de 8 

 

8 

 

Taylor Moraes Fragoso (SEDUC) _________________________________________ 208 

Ivo de Oliveira Araújo (SINDNAVAL) ______________________________________ 209 

Ingo Daniel Wahnfried (UFAM) ____________________________________________ 210 

Charlison Barroso da Rocha (DEFESA CIVIL/AM) ____________________________ 211 

Carolina Gregório dos S. Serafim (ÁGUAS DE MANAUS) ______________________ 212 

José Maria de Souza Cruz (PETROBRÁS) __________________________________ 213 

Pedro Castro de A. Filho (ARSEPAM) ____________________________________ 214 

 215 

Participaram como ouvintes:  216 

Gilvan (EMBRAPA) ___________________________________________________ 217 

Ayub Borges Marques (SEMA) __________________________________________ 218 

Glauce Maria Monteiro Tavares (SEMA) ___________________________________ 219 

Tadeu Silva (SEMA) ___________________________________________________ 220 

Mozaniel Barroso da Silva (SEMA) ________________________________________ 221 

Izaias Nascimento dos Santos (SEMA) _____________________________________ 222 

José Carlos Monteiro de Souza (SEMA) ____________________________________ 223 

Mª do Perpétuo Socorro F. de Araújo (SEMA) ________________________________ 224 

 225 

 226 


