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ATA DA 44ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 1 

CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS 2 

HÍDRICOS - CERH, REALIZADA NO DIA 25 DE 3 

AGOSTO DE 2020. 4 

 5 

Aos vinte e cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, foi realizada a 6 

Quadragésima Quarta Reunião Ordinária do CERH, em Sala de Reunião Virtual – Plataforma 7 

Microsoft Teams, onde foi discutida a seguinte pauta: 1. Abertura da reunião pelo 8 

Presidente do CERH; 2. Assinatura do Acordo Cooperação Técnica entre o IPAAM e a UEA, 9 

referente ao “Monitoramento da Qualidade da Água Superficial na grande Manaus”; 3. 10 

Leitura e aprovação da ATA da 43ª Reunião Ordinária ocorrida em 10 de junho de 2020; 4. 11 

Deliberação da Repactuação da Meta Federativa 1.5 - Atuação para Segurança de Barragens; 12 

5. Deliberação da Resolução de aprovação do Relatório Anual de Certificação do Alcance das 13 

Metas do período 2019 do Programa Nacional de Fortalecimento dos Comitês de Bacias 14 

Hidrográficas - PROCÔMITES; 6. Apresentação do Plano de Metas do programa QUALIÁGUA; 15 

7. Analise da competência dos órgãos estaduais para gestão na bacia hidrográfica do rio 16 

Tarumã Açu, em relação ao ofício da Superintendência do Patrimônio da União (SPU) 17 

expedido ao IPAAM; 8. Informes e assuntos gerais. Estiveram presentes os seguintes 18 

Conselheiros: Christina Fischer (SEMA), Adenilde Pinto de Almeida (GTA), Armando 19 

Santarém Andrade (SEMMAS), Carlossandro Carvalho Albuquerque (UEA), Sérgio Martins 20 

D’Oliveira (IPAAM), Juliana Tavares Bard (Águas de Manaus), Sérgio Bringel (CRQ14), Renée 21 

Fagundes Veiga (FIEAM), Rainier Pedraça de Azevedo (FUNASA), Ivo de Oliveira Araújo 22 

(SINDNAVAL), José Sandro da Mota Ribeiro (SEDECTI), Taylor Moraes Fragoso (SEDUC), Ingo 23 

Daniel Wahnfried (UFAM), Gisely Pereira de Souza (Defesa Civil do AM), Pedro Castro de A. 24 

Filho (ARSEPAM), José Maria de Souza Cruz (PETROBRÁS). Convidados ou ouvintes: Juliano 25 

Marcos Valente de Souza (IPAAM), José Carlos Monteiro de Souza (SEMA), Ayub Borges 26 

Marques (SEMA), Glauce Maria Monteiro Tavares (SEMA), Mozaniel Barrozo da Silva (SEMA), 27 

Izaías Nascimento dos Santos (SEMA), Maycon Douglas de Oliveira Castro (SEMA), Miqueias 28 

de Oliveira de ATEM (representante da empresa ATEM), Cleinaldo de Almeida Costa (UEA), 29 

Solange Damasceno (CBHTA), Ricardo Dias (ATEM), Nelson Felipe de Albuquerque Lins 30 

(CBHTA), Nailde Andrade (CPRM), Maria Denise (FVS), Samya Oliveira Sanches (IPAAM). 31 
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Instituições ausentes: AAM, CG/ALEAM, AMAZONAS ENERGIA, CEMAAM, CBHP, COSAMA, 32 

CRBIO – 06, CREA, FETAGRI, FRA, INPA, LA SALLE, OAB, SINDARMA, SIPAM/SIVAM, 33 

SUFRAMA, UNINORTE e DRH/SRHU/MMA. A Secretária Executiva do CERH/AM, Christina 34 

Fischer, realizou a primeira chamada às 9 horas, contudo, sem quórum para início da 35 

reunião. A segunda chamada foi realizada às 9h30, com quórum de 15 Conselheiros 36 

presentes, desta forma foi dado início a 44ª Reunião Ordinária do Conselho Estadual de 37 

Recursos Hídricos – CERH/AM. A Secretária Executiva do CERH/AM, Christina Fischer, 38 

cumprimentou a todos, reforçando a questão do tempo para duração da reunião. Solicitou a 39 

colaboração de todos para o esgotamento dos itens presentes na pauta. Citando como 40 

pontos importantes da pauta: o item 2 - a assinatura do Acordo Cooperação Técnica (ACT) 41 

firmado entre o IPAAM e a UEA: “Monitoramento da Qualidade da Água Superficial na 42 

Grande Manaus”; e o item 4 - Deliberação da Repactuação da Meta Federativa I. Em seguida 43 

passou a palavra para o Presidente do IPAAM, Juliano Valente, que prosseguiu ressaltando 44 

a importância da assinatura do Acordo de Cooperação Técnica-financeira, bem como da 45 

possibilidade de se tratar institucionalmente junto com Agência Nacional de Águas – ANA, 46 

no sentido de ampliar as relações, além de promover capacitação técnica em parceria com 47 

as instituições de ensino, e continuou explicando a respeito do barco construído, com 48 

infraestrutura necessária para coleta de amostras, ao final de sua  apresentação agradeceu a 49 

parceria como a UEA e demais instituições envolvidas. A Secretária Executiva do CERH/AM, 50 

Christina Fischer, complementou a respeito do marco significativo do Acordo, feito isso, 51 

franqueou a palavra aos demais Conselheiros para comentários e considerações. Em 52 

seguida, o Reitor da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), Cleinaldo Costa, 53 

agradeceu a presença de todos, exprimindo o compromisso da UEA como universidade 54 

pública e autônoma em colaborar com o conhecimento científico, e disse reconhecer a 55 

importância do projeto para o Estado do Amazonas. Sendo assim, a Secretária Executiva do 56 

CERH/AM, Christina Fischer, passou a palavra ao Sr. Miqueias de Oliveira, representante da 57 

empresa ATEM, que falou do compromisso firmado no ACT celebrado, relacionando as 58 

premissas da empresa ATEM na preservação do meio ambiente e falando que o barco foi 59 

construído para auxiliar nas demais atividades do projeto. O Presidente do IPAAM, Juliano 60 
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Valente, solicitou que fossem compartilhadas as imagens do barco que será utilizado 61 

durante as atividades do projeto, dando conhecimento aos Conselheiros da dimensão e 62 

estrutura do mesmo. Em seguida, o professor da UEA, Sérgio Duvoisin explicou como irá 63 

funcionar o barco, que possui 04 laboratórios, o que possibilita realizar coleta e a análise em 64 

campo. Informou, ainda, que há capacidade para embarcar 12 pesquisadores, além da 65 

tripulação, sendo possível ficar cerca de 35 dias em campo. Destacando também, os 66 

investimentos em equipamentos que poderão estar disponíveis para os técnicos do IPAAM e 67 

SEMA. Em seguida, o Presidente do IPAAM, Juliano Valente, juntamente com o Reitor da 68 

UEA, Sr. Cleinaldo Costa, iniciaram o ato de assinatura do Termo de Cooperação Técnica-69 

Financeira e Científica, firmado entre o IPAAM, UEA e empresa ATEM. A Secretária 70 

Executiva do CERH/AM, Christina Fischer, prosseguiu a reunião com a Leitura e aprovação 71 

da ATA da 43ª Reunião Ordinária, ocorrida em 10 de junho de 2020, na ocasião a Secretária 72 

Executiva perguntou, se os conselheiros tinham alguma manifestação contrária a aprovação 73 

da ATA, e não havendo manifestações a ata foi considerada APROVADA. Logo em seguida, 74 

iniciou-se a deliberação sobre 4 - Repactuação da Meta Federativa 1.5 - Atuação para 75 

Segurança de Barragens. O representante da Assessoria de Recursos Hídricos da SEMA, 76 

José Carlos, informou que após reunião entre a equipe técnica da ANA e IPAAM, ocorrida no 77 

dia 31 de julho de 2020, considerando que o IPAAM é responsável pelo cumprimento da 78 

Meta 1.5. Destacando que durante a mencionada reunião observou-se que a meta já havia 79 

sido cumprida pelo IPAAM com apoio técnico da SEMA, onde foram classificadas 29 80 

barragens com tipologia de piscicultura. Portanto, a meta deve ser revisada e modificada de 81 

acordo com o contrato do PROGESTÃO, desde que analisada por meio de Câmara Técnica e 82 

submetido parecer na plenária do CERH/AM. Explicou ainda que os recursos financeiros 83 

disponibilizados para o cumprimento da meta, deverão ser redistribuídos para as demais 84 

metas, sem acarretar perdas financeiras. Em seguida, o Conselheiro representante da UEA, 85 

Carlossandro Albuquerque, comentou os principais pontos abordados no relatório emitido 86 

pela Câmara Técnica de Estudos e Projetos (CTEP), procedendo com a leitura das conclusões 87 

emitidas pelos membros da CTEP. A Secretária Executiva do CERH/AM, Christina Fischer, se 88 

diz favorável no relatório da CTEP relacionado a supressão da meta 1.5 no contrato do 89 
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PROGESTÃO, além de destacar que os órgãos responsáveis continuarão com as atividades de 90 

fiscalização e controle de barragens no Estado. O Conselheiro representante da ARSEPAM, 91 

Pedro Castro, manifestou seu interesse de aprovação máxima ao relatório da Câmara 92 

Técnica. O Conselheiro representante do IPAAM, Sérgio Martins, reforçou que o IPAAM não 93 

se ausentará do processo de fiscalização das barragens de psicultura. A Secretária Executiva 94 

do CERH/AM, Christina Fischer, indagou a respeito de manifestações contrárias ou 95 

abstenções em relação a aprovação do conteúdo do relatório da CTEP. Feito isso, não 96 

houveram abstenções e o relatório foi considerado aprovado, por meio da Deliberação 97 

n.°03/2020 - CERH/AM. Próximo ponto de pauta, Deliberação da Resolução do Relatório 98 

Anual de Certificação do Alcance das Metas do período 2019 do Programa Nacional de 99 

Fortalecimento dos Comitês de Bacias Hidrográficas – PROCOMITES. O Assessor Técnico da 100 

SEMA, Izaias Nascimento, fez uma breve explicação referente ao Comitê de Bacia do Rio 101 

Tarumã-Açu (CBHTA), e convidou o Sr. Nelson Felipe de Albuquerque, para fazer uma 102 

apresentação sobre seu trabalho na Bacia do Tarumã. O Sr. Sr. Nelson Felipe de 103 

Albuquerque, iniciou relatando as atividades desenvolvidas pelo CBHTA no ano de 2019, as 104 

quais foram consideradas produtivas. Citou a pandemia como motivo da perda de datas 105 

importantes, como a eleição da Diretoria do Comitê, e informou que está atuando como 106 

Presidente da Comissão Provisória responsável pela eleição da nova Diretoria. Em seguida, a 107 

Conselheira Solange Damasceno, nesta sessão, representando do CRBio, falou que outras 108 

situações estão em andamento, assim como, a solicitação da criação de unidade de 109 

conservação estadual nas Cabeceiras do Tarumã, falou que já havia sido encaminhado a 110 

SEMA. Falou ainda que, participou de uma reunião entre a SUFRAMA e o Tribunal de Contas 111 

do Estado, e concluiu falando sobre as atividades da Comissão Provisória para as eleições no 112 

Comitê. Complementou sobre a situação dos flutuantes presentes na bacia do rio Tarumã-113 

Açu e disse que posteriormente o Conselheiro Carlossandro Albuquerque iria fazer uma 114 

explanação sobre o tema. O assessor Técnico da SEMA, Izaías Nascimento, prosseguiu 115 

dizendo que o conselho deveria aprovar o relatório anual de certificação de metas de 2019. 116 

A Secretária Executiva do CERH, Christina Fischer, falou que o relatório ainda se encontrava 117 

em andamento para posterior envio a Agência Nacional de Águas -ANA. O relatório foi 118 
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disponibilizado para os demais conselheiros com a resolução integrada por dois artigos: o 119 

artigo 1º, que aprova o relatório anual do alcance das metas do programa nacional do 120 

fortalecimento dos comitês de bacia - PROCOMITÊS, elaborado pela entidade Estadual em 121 

conjunto com os comitês de bacias hidrográficas do Estado do Amazonas, como requisito 122 

para certificação do período de 2019, e o artigo 2º, com a seguinte redação: essa resolução 123 

entra em vigor na data de sua publicação. Após a análise, passou-se para a deliberação, e 124 

não havendo manifestação em contrário ou abstenções, foi considerada APROVADA a 125 

resolução nº 2 de 25 de agosto de 2020. Próxima pauta apresentação do Plano de Metas do 126 

QUALIÁGUA. A Secretária Executiva do CERH, Christina Fischer passou a palavra ao assessor 127 

Técnico da SEMA, Izaías Nascimento, explicando que disponibilizou o contrato do 128 

QUALIÁGUA aos demais conselheiros, onde explica o funcionamento e o enquadramento do 129 

Amazonas no terceiro grupo previsto no contrato, correspondente aos Estados que não 130 

possuem rede de monitoramento. Relatou ainda sobre a divisão de metas, atividades e 131 

pontos a serem monitorados ao longo da execução do contrato. A Secretária Executiva do 132 

CERH, Christina Fischer, falou que se trata de uma prestação de contas e apresentação dos 133 

resultados encontrados até o momento. O contrato também foi comentado pelo chefe da 134 

Assessoria de Recursos Hídricos da SEMA, José Carlos, pelo conselheiro representante do 135 

IPAAM, Sérgio Martins, e pelo representante da ARSEPAM, Pedro Castro, todos 136 

parabenizando o programa QUALIÁGUA e demonstrando sua importância para o Estado do 137 

Amazonas. A Secretária Executiva, Christina Fischer, passou para o próximo ponto de pauta 138 

“Análise da competência dos órgãos estaduais para gestão na Bacia Hidrográfica do Rio 139 

Tarumã Açu, em relação ao ofício da Superintendência do Patrimônio da União (SPU) 140 

expedido ao IPAAM. A Secretária Executiva do CERH/AM, Christina Fischer, passou a 141 

palavra para o conselheiro representante da UEA, Carlossandro, que afirmou que há uma 142 

preocupação muito grande referente a presença de flutuantes na bacia do Rio Tarumã e que 143 

não tem ciência de nenhum documento a respeito da disciplina do uso dos espelhos d’água. 144 

Disse que participou das reuniões na Assembleia Legislativa, e relatou que a 145 

Superintendência de Patrimônio da União – SPU, começou a organizar soluções para a 146 

problemática dos flutuantes presentes na bacia do Tarumã e chamou atenção dizendo que 147 
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essa atribuição não é para órgãos federais, e sim estaduais. Citou a portaria nº 2 do 27 de 148 

julho de 2018, que cria os critérios de identificação das áreas de domínio da União, e disse 149 

existir uma sobreposição de competências, uma vez que o conselheiro relatou em detalhes a 150 

área de atuação da SPU. Finalizou sua fala perguntando sobre a possibilidade do comitê ou 151 

os órgãos estaduais presentes em fazer uma tratativa junto a SPU. Em resposta, o 152 

Conselheiro representante do IPAAM, Sérgio Martins, reiterou a fala do conselheiro 153 

representante da UEA, Carlossandro, chamando atenção para os pontos de domínio 154 

estadual. O conselheiro representante da ARSEPAM, Pedro Castro, disse que existe uma Lei 155 

pela Agência Reguladora do Estado sobre o transporte de passageiros, cargas e transporte 156 

de turismo com o intuito de disciplinar a navegação. Comentou ainda a respeito do 157 

assoreamento sofrido pelo Rio Tarumã, finalizando assim sua fala. A Conselheira 158 

representante do CRBIO, Solange Damasceno, concordando com as colocações anteriores 159 

sobre a sobreposição de gestão referente a bacia do Rio-Tarumã. O chefe da Assessoria de 160 

Recursos Hídricos da SEMA, José Carlos Monteiro, prosseguiu dizendo que o Conselho 161 

juntamente com o IPAAM, deveriam emitir uma nota técnica em esclarecimento a SPU. A 162 

reunião prosseguiu com a fala do Conselheiro representante da UEA, Carlossandro, onde o 163 

mesmo expôs seu posicionamento relacionado a necessidade de haver notificação à SPU 164 

pelo Conselho e os órgãos governamentais a fim de evitar conflitos judiciais envolvendo os 165 

empreendedores, donos dos flutuantes e os órgãos gestores. Em seguida, o Conselheiro 166 

representante da SINDNAVAL, Ivo de Oliveira Araújo, expôs seu ponto de vista, dizendo 167 

que o Conselho deveria estar presente no aspecto da tomada de decisões na gestão da bacia 168 

do Rio Tarumã, e que essa problemática abre precedentes para outros igarapés que não 169 

estão formalizados. O Conselheiro representante do IPAAM, Sérgio Martins, falou que já 170 

existe uma discussão a nível de Assembleia Legislativa, feita pela deputada Terezinha Ruiz, e 171 

que o processo de legalização das atividades presentes no Tarumã não compete só ao 172 

IPAAM, mas também a SPU, marinha e SEMEF. Em relação a problemática, explanou que a 173 

questão de ocupação das margens do rio seja estadual, acredita ser competência da SPU, já 174 

que não conhece, no Estado, uma instituição que tenha essa determinada função e que, a 175 

Marinha que deve opinar sobre a localização de um determinado flutuante. O Conselheiro 176 
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representante da SINDNAVAL, Ivo de Oliveira Araújo, pediu esclarecimento sobre a fala do 177 

Conselheiro Sérgio Martins, referente a ação da SPU. O Conselheiro representante do 178 

IPAAM, esclareceu, explicando que a SPU tem gestão no que diz respeito a transição entre 179 

solo e água, a Marinha sobre a localização do flutuante, o IPAAM como órgão fiscalizador de 180 

resíduos sólidos e líquidos emitidos e a prefeitura no sentido comercial, e concluiu ao dizer 181 

que a SPU não deveria ser excluída desse processo, mas sim tomada como parceira. O 182 

Conselheiro representante da UEA, Carlossandro Carvalho, disse que ver uma diferença, 183 

porque existem órgãos ambientais responsáveis pela gestão do solo e água, e que a SPU é 184 

acessória dentro dessa gestão e que isso que estava gerando confusão pelo gestor da 185 

superintendência. O Sr. José Carlos Monteiro, chefe da Assessoria de Recursos Hídricos da 186 

SEMA, discordou da colocação feita pelo conselheiro representante do IPAAM, Sérgio 187 

Martins, e falou que as notificações e gestões são feitas pelo IPAAM. O Conselheiro Sérgio, 188 

complementou dizendo que o Ministério Público, solicita tanto do Tarumã quanto do Rio 189 

Negro. A palavra foi direcionada a Conselheira Solange Damasceno, que comentou a 190 

respeito da concessão da SPU para a ACAMDAF – Cooperativa dos Profissionais de 191 

Transporte Fluvial da Marina do David, justificando que a área é de influência do Rio Negro e 192 

reiterou sua fala sobre a questão de sobreposição de gestão visando a solução de problemas 193 

futuros. O Conselheiro representante da SINDNAVAL, Ivo de Oliveira Araújo, levantou a 194 

questão do RIPEAM – Regulamento Internacional para evitar abalroamentos no mar, que 195 

fala a respeito de segurança de navegação, por conta da justificativa normalmente dada pela 196 

Marinha de que é responsável pela salvaguarda de vidas, e que era necessário que o 197 

entendimento das atribuições de cada órgão responsável. O Assessor Técnico da SEMA, 198 

Izaías Nascimento, disse que é necessária a manifestação junto ao conselho através das 199 

câmaras técnicas. Através disso, o IPAAM e SEMA se manifestam notificando a SPU, e 200 

finalizou sua fala ressaltando a necessidade de colocar cada um em sua devida competência. 201 

A Secretária Executiva do Conselho, Christina Fischer, indagou aos participantes se poderia 202 

seguir com a proposta. Em seguida, o Sr. José Carlos Monteiro, chefe da Assessoria de 203 

Recursos Hídricos da Sema, expôs a necessidade de ser seguido o rito administrativo, no que 204 

diz que o conselho precisa ser provocado pelo IPAAM, órgão que recebeu o ofício da SPU. A 205 
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Secretária Executiva do CERH/AM, Christina Fischer, concordou com a colocação feita pelo 206 

Sr. José Carlos e questionou ao Conselheiro representante do IPAAM, Sérgio Martins, se 207 

houve resposta do ofício. O Conselheiro representante do IPAAM, informou que não houve 208 

recebimento na gerência em que trabalha e não soube informar se houve alguma 209 

manifestação de outro setor. A Secretária Executiva do CERH/AM, Christina Fischer, 210 

informou aos integrantes que a assessora Glauce Maria Tavares Monteiro estava fazendo o 211 

levantamento dos integrantes da Câmara Técnica para o encaminhamento. O Conselheiro 212 

representante da UEA, Carlossandro, se manifestou com pensamento divergente, com a 213 

justificativa de que a provocação ao conselho pode ser feita por um membro, e que a partir 214 

das considerações levantadas na reunião, seria encaminhado à SEMA, e pediu a 215 

manifestação do comitê sobre o assunto. A Secretária Executiva do CERH/AM, Christina 216 

Fischer, pediu para que a manifestação fosse feita pela própria Câmara Técnica. O Sr. José 217 

Carlos Monteiro, chefe da Assessoria de Recursos Hídricos da Sema, discordou com a 218 

justificativa de que deveria ser seguido o rito administrativo, e que o IPAAM deveria tomar a 219 

iniciativa de provocar o Conselho ou a SEMA a respeito do ofício recebido pela SPU. A 220 

Secretária Executiva do CERH/AM, Christina Fischer, pediu ao representante do IPAAM, 221 

Sérgio Martins, o apoio para organização interna quanto a manifestação da SPU. Como 222 

resposta, o Conselheiro representante do IPAAM, Sérgio Martins, concordou com a 223 

colocação feita pelo chefe da Assessoria de Recursos Hídricos da SEMA, José Carlos, 224 

justificando a necessidade de seguir o rito administrativo presente no regimento e expressou 225 

o desejo de que os órgãos ambientais sejam notificados pelo conselho presente. A 226 

Conselheira representante da FIEAM, Renée Veiga, manifestou seu posicionamento 227 

concordando com o sr. José Carlos ao falar que o conselho não poderia suprimir a instância 228 

inicial, referindo-se ao IPAAM, e reiterando a necessidade do órgão licenciador se posicionar 229 

primeiro. A Secretária Executiva do CERH/AM, Christina Fischer, pediu então ao 230 

Conselheiro do IPAAM, Sérgio Martins, para combinar o encaminhamento ao conselho, 231 

seguindo as orientações feitas pelo sr. José Carlos e a Conselheira Renée Veiga. O 232 

Conselheiro representante do IPAAM, Sérgio Martins, respondeu dizendo que a SPU não 233 

atua na área de gestão ambiental, e que a apenas entraria com a atribuição prevista por ela, 234 
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e que iria procurar saber qual foi o parecer do IPAAM sobre o ofício recebido. O Conselheiro 235 

representante da UEA, Carlossandro, falou que não estar satisfeito com o encaminhamento, 236 

sugerindo que o conselho deveria comunicar ao IPAAM sobre o ofício e questionar a respeito 237 

da sua manifestação, e a partir da resposta se teria uma tramitação legal, e citou o não 238 

conhecimento do representante do IPAAM, Sérgio Martins, a respeito do documento. Em 239 

resposta, o chefe da Assessoria de Recursos Hídricos, José Carlos, pediu atenção para a 240 

questão jurídica, citando que o documento pedia alteração da lei, portanto, teria sido 241 

encaminhado a um setor diferente do que se encontrava o conselheiro Sérgio. Continuou 242 

com o posicionamento referente a necessidade do IPAAM se manifestar perante o ofício 243 

recebido, e que o meio foi divulgado apenas pelo sr. Carlossandro no presente conselho. A 244 

conselheira representante da FIEAM, Renée Veiga, disse que o documento pertence ao 245 

IPAAM, reiterando o posicionamento de que o conselho não deveria suprimir a instância 246 

inicial. A Secretária Executiva do CERH/AM, Christina Fischer, agradeceu a intervenção feita 247 

pela representante da FIEAM, dizendo que as orientações seriam dadas pelo IPAAM, e que o 248 

conselheiro Sérgio seria o responsável por verificar onde o documento se encontrava, e que 249 

esperava o encaminhamento para a Secretaria para posterior manifestação. O Conselheiro 250 

representante do IPAAM, Sérgio Martins, disse que a manifestação feita seria para a SPU, 251 

tendo a justificativa que os outros órgãos deveriam ser provocados. Em resposta, a 252 

Secretária Executiva do CERH/AM, Christina Fischer, justificou dizendo que poderia ser 253 

encaminhado para a SEMA e ao próprio conselho, citando as colaborações dos demais 254 

conselheiros. A Secretária Executiva do CERH/AM, Christina Fischer, seguiu para aos 255 

informes, falando aos conselheiros que os documentos a respeito do Plano Estadual de 256 

Recursos Hídricos, resoluções do conselho e ao plano de capacitação estão disponibilizados 257 

no próprio sítio eletrônico. Enfatizou a necessidade deste último, lembrando que consta 258 

como uma das metas federativas prevista pela Agência Nacional de Águas - ANA, e fez um 259 

apelo aos demais conselheiros para seu cumprimento. A Secretária Executiva do CERH/AM, 260 

Christina Fischer, agradeceu a presença de todos os conselheiros, disse que estaria 261 

socializando os documentos citados na reunião, com o encaminhamento do último ponto 262 

trazido para análise no Conselho, e não havendo mais nada a deliberar, deu por ENCERRADA 263 
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a quadragésima Quarta Reunião Ordinária do Conselho Estadual de Recursos Hídricos - 264 

CERH. Eu, Glauce Maria Tavares Monteiro_____________, Assessora dos Colegiados da 265 

SEMA, lavrei a apresente ata que incorpora a lista de presença digital, a qual confirma a 266 

participação dos citados.   267 

LISTA DE PARTICIPAÇÃO (CONSELHEIROS E CONVIDADOS): 268 

44a Reunião Ordinária do Conselho Estadual de Recursos Hídricos 

Realizada em 25 de agosto de 2020 das 9h às 12h30 

NOME COMPLETO Instituição Atividade Data e hora 

Glauce Maria Tavares Monteiro (convidada) SEMA Entrou 25/08/2020 08:26 

Izaías Nascimento (convidado) SEMA Entrou 25/08/2020 08:26 

José Carlos Monteiro de Souza (convidado) SEMA Entrou 25/08/2020 08:28 

Taylor Moraes Fragoso SEDUC Entrou 25/08/2020 08:31 

Ingo Daniel Wahnfried UFAM Entrou 25/08/2020 09:12 

Rainier Pedraça de Azevedo FUNASA Entrou 25/08/2020 08:32 

Miqueias de Oliveira Atem (Convidado)  ATEM Entrou 25/08/2020 08:41 

Maycon Douglas de Oliveira  (Convidado) SEMA Entrou 25/08/2020 08:45 

Juliano Marcos Valente de Souza  IPAAM Entrou 25/08/2020 08:51 

Sérgio Bringel Bulcão  CRQ-14 Entrou 25/08/2020 08:54 

Christina Fischer SEMA Entrou 25/08/2020 08:56 

Juliana Tavares Bard AGMAO Entrou 25/08/2020 08:57 

Cleinaldo de Almeida Costa (Convidado)  UEA Entrou 25/08/2020 08:57 

Samya Oliveira Sanches IPAAM Entrou 25/08/2020 08:57 

Solange Damasceno (convidada)  CRBIO Entrou 25/08/2020 09:00 

José Maria de Souza Cruz PETROBRÁS Entrou 25/08/2020 09:01 

José Felipe de Souza Pinheiro   CRBIO Entrou 25/08/2020 09:01 

Sergio Martins D’oliveira IPAAM Entrou 25/08/2020 09:02 

Renée Fagundes Veiga FIEAM Entrou 25/08/2020 09:02 

Carlossandro Carvalho de Albuquerque UEA Entrou 25/08/2020 09:02 

Gisely Pereira de Souza (convidado) 
 DEFESA CIVIL 
AM Entrou 25/08/2020 09:02 

Nelson Felipe de Albuquerque Lins 
(Convidado)  CBHTA Entrou 25/08/2020 09:03 

Nailde Andrade  CPRM Entrou 25/08/2020 09:05 

Maria Denise  FVS Entrou 25/08/2020 09:08 

Jose Carlos Monteiro de Souza SEMA Entrou 25/08/2020 09:09 

Charlin Barroso da Rocha 
 

 Centro de 
Monitoramento 
e Alerta  Entrou 25/08/2020 09:09 
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(Defesa Civil) 

Mozaniel Barroso da Silva SEMA Entrou 25/08/2020 09:08 

Armando Santarém Andrade SEMMAS Entrou 25/08/2020 09:14 

Ricardo Dias (Convidado) ATEM Entrou 25/08/2020 09:16 

Ayub Borges Marques    SEMA Entrou 25/08/2020 09:17 

Keynes Breves (Convidado)  IPAAM Entrou 25/08/2020 09:17 

Pedro Castro de A. Filho ARSEPAM Entrou 25/08/2020 09:19 

Jose Sandro da Mota Ribeiro  SEDECTI Entrou 25/08/2020 09:21 

Adenilde Pinto de Almeida GTA Entrou 25/08/2020 09:33 

 
   

Marcos Nogueira Pinheiro   FAEA Entrou 25/08/2020 10:07 

Renée Fagundes Veiga FIEAM Entrou 25/08/2020 10:26 

Ivo de Oliveira Araújo  SINDNAVAL Entrou 25/08/2020 11:01 
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                                                                                            Secretaria Executiva do CERH/AM.  270 
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Aprovada na 45ª RO em 27/11/2020.  272 


