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ATA DA 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 1 

CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS 2 

HIDRICOS DO AMAZONAS – CERH-AM, 3 

REALIZADA EM 17 DE MARÇO DE 2016. 4 

 5 

Ao Décimo sétimo dia do mês de março de dois mil e dezesseis, de 14h31 as 15h45, no 6 

Auditório da Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e 7 

Inovação – SEPLANCTI, situada a Rua Major Gabriel, 1870 – Praça 14 de Janeiro, Manaus-8 

AM, foi realizada a 29ª Reunião Ordinária do Conselho Estadual de Recursos Hídricos do 9 

Amazonas – CERH-AM, onde se discutiu a seguinte pauta: 1 - Abertura da reunião pelo 10 

Presidente do CERH; 2 - Leitura e aprovação da ATA da Reunião Extraordinária do CERH 11 

do dia 23.11.2015; 3 - Apresentação do cronograma de execução do convênio com o MMA 12 

para elaboração do Plano Estadual de Recursos Hídricos; 4 – Aprovação do Formulário de 13 

Auto avaliação 2015 referente ao atendimento das metas estabelecidas no âmbito estadual; 14 

e, 5 – Informes e Assuntos Gerais. Estiveram presentes os seguintes conselheiros: Antonio 15 

Ademir Stroski (SEMA-AM), Luis Henrique Piva (SEMA-AM), Sissy Santos (ARSAM), 16 

Raimundo Rivail M. Barbosa (Amazonas Energia), Elton de Jesus Correa de Souza (CBHP), 17 

Odinelza Pinho Araújo (COSAMA), Carlos Aguiar (CPRM), Yamille Alencar (CRBio-06), 18 

Sergio Bringel (CRQ14), Ana Caroline Araújo Duarte da Silva (CRQ14), Antonio Pinto de 19 

Andrade (CREA), Gisely Pereira de Souza (DEFESA CIVIL AMAZONAS), Georgia Claudia 20 

Martins Seki (DEFESA CIVIL MANAUS), Marcos Nogueira (FAEA), Izete Rodrigues Rabelo 21 

(FETAGRI), Elen Carlen Menezes da Cunha (FIEAM), C Oliveira Geissler (IPAAM), Thais 22 

Moreira Gomes (MANAUS AMBIENTAL), Marcus Aurélio da Silva Pereira (SEDUC), 23 

Armando Santarém Andrade (SEMMAS), Joyce Pampolha Santos (SINDARMA), Carlos 24 

Benedito Soares (SIPAM/SIVAM), Ingo Daniel Wahnfried (UFAM). Estiveram presentes 25 

como convidados: Elias Mendes Junior (AAM), Regina Carmem F. Machado (FVS), 26 

Jefferson Rodrigues de Quadros (OAB), Rainier P. Azevedo (FUNASA), Silvia Santos Costa 27 

(SUFRAMA), Thatiane Carvalho (DEFESA CIVIL MANAUS), Tiago Flores (ELETROBRAS 28 

AMAZONAS), Sandra Regina Loyo P. Barroncas (SEMA), Izaias Nascimento dos Santos 29 

(SEMA), Marcele de Freitas Lopes (SEMA), Jose Carlos Monteiro de Souza (SEMA), 30 

Maycon Douglas de Oliveira Castro (SEMA), Andria Neressa Barbosa Lima (SEMA) e 31 

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

reunião às 14h31 fazendo valer as disposições do Regimento Interno, com o quórum 33 

mínimo para seu início. Efetuou a leitura dos informes da pauta. Informou que a OAB 34 

encaminhou oficio solicitando assento neste conselho e falou que seria votado no final da 35 
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reunião.  Na sequencia efetuou a leitura da ATA da 2ª reunião extraordinária do CERH no 36 

dia 23.11.15, que foi aprovada por unanimidade. Em seguida pediu solicitou que aqueles 37 

conselheiros que não estiveram presentes na ultima reunião do conselho que se 38 

apresentassem aos demais. Pediu que os técnicos da SEMA-AM ficassem de pé para 39 

apresentação aos conselheiros. Em sequencia passou para o próximo ponto de pauta, que é 40 

a Apresentação do cronograma de execução do convênio com o MMA para elaboração do 41 

Plano Estadual de Recursos Hídricos. Na ocasião pediu para que a Sra. Marcele fazer a 42 

apresentação. A Sra. Marcele fez a apresentação sobre o convênio para conhecimento dos 43 

conselheiros, explicando cada meta do convênio. A Conselheira Rosa Mariete (IPAAM), 44 

falou que acha pouco 3 meses para elaboração do prognóstico. O Presidente falou que esse 45 

cronograma é de 18 meses, e foram consideradas as informações que já existem algumas 46 

informações da academia, INPA, CPRM e etc., Após apresentação o Presidente abriu para 47 

considerações dos conselheiros. O Conselheiro Elton de Jesus Correa de Souza (CBHP) 48 

solicitou que essas informações fossem disponibilizadas a todos os conselheiros, para um 49 

melhor entendimento, pois, não tem como ser avaliado dessa maneira. O Secretario 50 

Executivo Luis Henrique (SEMA) fez um comentário de que a versão 1.0, o senhor Muni tem 51 

publicação e impressão, dessa forma, perguntou se vai haver uma revisão com submissão 52 

aos conselheiros e somente depois virá para plenária. O Presidente Antonio Stroski falou 53 

que o cronograma será compartilhado com os conselheiros sem problemas e que houve 54 

uma proposta de aprovação desse cronograma em reuniões passadas, que foi levada em 55 

consideração, sendo encaminhada a Agencia Nacional de Água – ANA. O Senhor José 56 

Carlos (SEMA) informou que foi pedido um aditivo desse projeto. Não mais havendo 57 

contribuições sobre esse ponto de pauta o Presidente passou para o próximo item. O Item 58 

04 da pauta é a Aprovação do Formulário de Auto avaliação 2015 referente ao atendimento 59 

das metas estabelecidas no âmbito estadual. O Presidente falou que se trata de um 60 

formulário que avalia a gestão de águas no sistema estadual, uma avaliação que é feita uma 61 

vez por ano com a Agência Nacional de Água. O Presidente falou que será disponibilizado o 62 

formulário de avaliação aos conselheiros, junto com os dados referentes ao projeto 63 

Progestão. O Senhor Izaias (SEMA) iniciou a apresentação sobre o formulário de avaliação. 64 

O Presidente Antonio Stroski manifestou-se dizendo que estava preocupado com a 65 

metodologia e que seria necessário apresentar as metas da seguinte forma: deverá ser 66 

encaminhada a todos os conselheiros para que possam avaliar cada uma das metas, e 67 

somente depois ser apresentada ao conselho, pois caso contrário, os conselheiros não 68 

conseguiram se apoderar das informações necessárias. Sendo assim, deve se fazer um 69 

breve histórico para apresentar aos conselheiros junto com os formulários de avaliação para 70 
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todos terem um melhor domínio. O Conselheiro Sergio Bringel (CRQ14) manifestou-se 71 

informando que participou da oficina ministrada pela ANA, que aconteceu nos 07 e 08 para 72 

avaliação do formulário de 2015 e validação do de 2014 e que as avaliações são feitas de 73 

um a cinco e que não podem esperar muito tempo para avaliar, pois o tempo para entregar 74 

as informações consolidadas é até o final do próximo mês a ANA, preferivelmente e sugeriu 75 

que fosse realizada uma oficina para que o conselho tivesse melhor entendimento sobre a 76 

pontuação. A Conselheira Elen Carlen (FIEAM) falou que considerando que as metas para 77 

2016 já foram pré-estabelecidas, deverá ser compartilhada com todos para que as próximas 78 

sejam melhoradas, e sugeriu que a Agencia Nacional de Aguas – ANA realizasse essa 79 

oficina no dia 31.03 ou 07.04.16. O Presidente Antonio Stroski falou que acordo com o 80 

CERH possui 15 câmaras técnica e uma delas é a Câmara técnica de outorga. O 81 

Conselheiro Sergio Bringel (CRQ14) disse que a instituição se comprometeu em entregar 82 

até julho a regulamentação da outorga. O representante da OAB falou que como estudante 83 

da academia foi desenvolvido alguns estudos e que nos recursos hídricos foram 84 

encontradas algumas dificuldades em encontrar informações, e sugeriu que as informações 85 

sobre os recursos hídricos fossem disponibilizado para que todos possam ter acesso. A 86 

Conselheira Rosa Mariete (IPAAM) falou que é importante essa câmara técnica se reunir o 87 

mais breve possível, por conta o prazo estabelecido. O Presidente sugeriu a data para 88 

realização da oficina que ficou acertado para o dia 07 de abril. O Presidente falou que as 89 

informações serão atualizadas no site da Secretaria de Meio Ambiente – SEMA. O 90 

Presidente leu um trecho do regimento que trata sobre a composição das câmaras técnicas 91 

e perguntou quais os conselheiros que gostaria de participar da câmara técnica de outorga. 92 

Manifestaram-se as seguintes instituições: FIEAM, Manaus Ambiental, Comitê de 93 

Puraquequara, CRQ14, CRBio-06 e SEMMAS, na ocasião foi sugerido que o Conselheiro 94 

Sergio Bringel (CRQ14) fosse o coordenador dessa câmara, sugestão aceita por todos, foi 95 

sugerido o dia 23.03.16 (quarta –feira), as 14h, no prédio do IPAAM para o inicio dos 96 

trabalhos da câmara. O Presidente falou que irá circular entre os conselheiros a atualização 97 

do Regimento e a composição do conselho. O Conselheiro da FUNASA pediu informação 98 

sobre os resíduos sólidos. O Presidente falou que gostaria de esclarecer ao conselheiro e 99 

explicou que a secretaria possui dois convênios, um é o Plano Estadual de Resíduos 100 

Sólidos e o outro é o plano de coleta seletiva da região metropolitana, desse convenio se 101 

obteve um produto que foi a Politica Estadual de Resíduos Sólidos, que está com a PGE e 102 

um processo que tem participação da secretaria, consulta pública, audiência com varias 103 

instituições e o outro produto teve a contratação de uma consultoria para elaborar o 104 

programa de coleta seletiva para região metropolitana. O Conselheiro Marcos (FAEA) falou 105 
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que em Itacoatiara tem um lixão, próximo a um frigorifico deixando de gerar empregos 106 

indiretos. O Presidente falou que em Itacoatiara o caso é bem complicado, pois, o frigorifico 107 

é vizinho do lixão. O Conselheiro Antônio Pinto (CREA) falou que gostaria de colocar em 108 

pauta a questão do aproveitamento do uso dos recursos minerais, principalmente aqueles 109 

de uso imediato na construção civil e também os metálicos. O Presidente falou que será 110 

feito um trabalho para atualização dos dados do Conselho de Recursos Hídricos na página 111 

da Secretaria. O Presidente falou que é um processo bem complicado por vários fatores. O 112 

Presidente Antonio Stroski colocou para apreciação a solicitação da OAB para ter assento 113 

no conselho. Em processo de votação, a solicitação foi aprovada por unanimidade. O 114 

representante da OAB agradeceu aos conselheiros pela aprovação da solicitação de 115 

ingresso nesse conselho e avisou que no dia 20.03.16 (domingo) acontecerá uma 116 

programação sobre o dia mundial da água, no parque do Mindú de 09h ás 11h. O 117 

Presidente falou que o Boletim hidrológico será disponibilizado semanalmente na página da 118 

SEMA para todos terem acesso. O Presidente encerrou a reunião do CERH-AM às 15h45, 119 

agradecendo a presença dos conselheiros. Eu, Glauce Maria Tavares Monteiro, Assessora 120 

da SEMA-AM, lavrei a presente ATA que incorpora, como anexo, a lista com as respectivas 121 

assinaturas de todos os membros presentes. 122 
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