
 
 

 
 
 
 

1/4 
CONSELHO ESTADUAL DE  

RECURSOS HIDRICOS 

ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 1 

DO CONSELHO ESTADUAL DE 2 

RECURSOS HIDRICOS DO AMAZONAS – 3 

CERH-AM, REALIZADA EM 27 DE ABRIL 4 

DE 2016. 5 

 6 

Ao vigésimo sétimo dia do mês de abril de dois mil e dezesseis, de 14h35 as 15h30, no 7 

Auditório do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, situada a Av.: Dom Pedro, 8 

2354 – Dom Pedro  Manaus-AM, foi realizada a 5ª Reunião Extraordinária do Conselho 9 

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

pauta: 1 - Abertura da reunião pelo Presidente do CERH; 2 - Leitura e aprovação da ATA da 11 

Reunião Ordinária do CERH do dia 17.03.2016; 3 - Aprovação do Formulário de Auto 12 

avaliação 2015 referente ao atendimento das metas estabelecidas no âmbito estadual; 4 – 13 

Composição da Câmara Técnica de Ética e Assuntos Legais e da Câmara técnica do Plano 14 

Estadual de Recursos Hídricos; e, 5 – Informes e Assuntos Gerais. Estiveram presentes os 15 

seguintes conselheiros: Antonio Ademir Stroski (SEMA-AM), Delna Maria Brasil (AAM), 16 

Sissy Santos (ARSAM), Elton de Jesus Correa de Souza (CBHP), Odinelza Pinho Araújo 17 

(COSAMA), Carlos Aguiar (CPRM), Yamille Alencar (CRBio-06), Sergio Bringel (CRQ14), 18 

Ana Caroline Araújo Duarte da Silva (CRQ14), Marcos Nogueira (FAEA), Rainier Pedraça de 19 

Azevedo (FUNASA), Antonio dos Santos (FRA), Adenilde Pinto de Almeida (GTA), Domitila 20 

Pascoaloto (INPA), Rosa Mariette Oliveira Geissler (IPAAM), Alvimar D’ Agostini (LA 21 

SALLE), Thais Moreira Gomes (MANAUS AMBIENTAL), Jefferson Rodrigues de Quadros 22 

(OAB), Armando Santarém Andrade (SEMMAS), Joyce Pampolha Santos (SINDARMA), 23 

Matheus Araujo (SINDNAVAL), Ivan Araujo Salmito (SINDNAVAL), Carlos Benedito Soares 24 

(SIPAM/SIVAM), Jessé Rodrigues dos Santos (SUFRAMA), Ingo Daniel Wahnfried (UFAM). 25 

Estiveram presentes como convidados: Valdenir Ferreira (SEDUC), Hermogenes Rabelo 26 

(DEFESA CIVIL DO AM.), Adriana Almeida (UEA), Raiana Queiroz (ALEAM), Tereza 27 

Cristina (PURAQUEQUARA), Sandra Regina Loyo P. Barroncas (SEMA), Izaias Nascimento 28 

dos Santos (SEMA), Marcele de Freitas Lopes (SEMA), Jose Carlos Monteiro de Souza 29 

(SEMA), Maycon Douglas de Oliveira Castro (SEMA), Andria Neressa Barbosa Lima (SEMA) 30 

e Glauce Maria Tavares Monteiro (SEMA-AM). O Presidente Antonio Ademir Stroski iniciou 31 

a reunião às 14h35 fazendo valer as disposições do Regimento Interno, com o quórum 32 

mínimo para seu início. Falou que antes de fazer a leitura e aprovação da ATA, fará a leitura 33 

dos informes, pois tem indicação de novos conselheiros. Informou que a secretarai 34 

executiva do conselho recebeu os seguintes ofícios: Oficio nº. 1997/GABIN.SUP/ 35 
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SUFRAMA, solicitando a atualização dos seus representantes  com os nomes do Srº. Jessé 36 

Rodrigues dos Santos (Titular) e Ana Maria Oliveira de Souza (Suplente); Oficio nº. 37 

066/2016 – GDIR/INPA, atualizando seus representantes com os seguintes nomes: Domitila 38 

Pascoaloto (titular), Maria do Socorro Rocha da Silva (Suplente); Oficio n°. 046/2016/CPRM 39 

– SUREG-MA, atualizando seus representantes com os seguintes nomes: Carlos José 40 

Bezerra de Aguiar (Titular) e Janaina Simone Neves (Suplente); Oficio nº. 41 

177/2016/GAB/SUEST-AM/FUNASA indicando os senhores Rainier Pedraça de Azevedo 42 

(titular) e Alfonso Quijano Pessoa (suplente) como seus representantes. Na sequencia o 43 

Presidente pediu que os novos conselheiros presentes nessa reunião se apresentassem, 44 

após a apresentação dos novos conselheiros o Presidente falou que a audiência publica que 45 

estava prevista para o dia 28/04/2016, que seria realizada pela ABEMA/CONAMA foi adiada 46 

para outra data ainda não definida, falou sobre a audiência que houve sobre a reserva Duke 47 

e que foi bem produtiva, na sequencia pediu que o Conselheiro Sergio Bringel falasse um 48 

pouco sobre os trabalhos da Câmara Técnica de Outorga. O Conselheiro Sergio Bringel 49 

(CRQ) falou que a Câmara Técnica vem se reunindo com frequência para elaboração da 50 

minuta de outorga, e que amanhã haverá outra reunião para fazer o fechamento da minuta, 51 

falou que se algum conselheiro quiser encaminhar alguma contribuição, deverá encaminhar 52 

para o e-mail da secretaria executiva do CERH.  Na sequencia efetuou a leitura da ATA da 53 

29ª reunião ordinária do CERH no dia 17.03.16, que foi aprovada por unanimidade. O 54 

próximo ponto de pauta é a análise e aprovação do Formulário de Auto avaliação 2015 55 

referente ao atendimento das metas estabelecidas no âmbito estadual, O Presidente falou 56 

que as informações do formulário foram apresentadas em uma reunião que aconteceu no 57 

auditório da SEPLANCTI, onde todos os conselheiros sugeriram que fosse chamada a Sra. 58 

Brandina da Agencia Nacional de Aguas – ANA, para que fossem esclarecidas algumas 59 

dúvidas sobre o formulário e a secretaria executiva do CERH encaminhasse com 60 

antecedência para que todos pudessem analisar com calma, e falou também que é uma 61 

exigência da ANA. O Sr. José Carlos (SEMA) falou que no dia 31 de março de 2016 a Sra. 62 

Brandina esteve aqui para esclarecer as dúvidas sobre o formulário e na ocasião estiveram 63 

presente somente 08 (oito) conselheiros, após fala do Srº. José Carlos, o Presidente colocou 64 

o formulário para apreciação de todos. Informou que o formulário foi preenchido junto com o 65 

pessoal da ANA. O Conselheiro Jefferson Rodrigues (OAB) falou que gostaria de deixar 66 

registrado em relação aos comitês de bacias hidrográficas porque já colocado anteriormente 67 

que os comitês de bacias não funcionam regularmente, por esse motivo gostaria de deixar 68 

registrado. O Presidente perguntou se em relação aos formulários se poderia colocar em 69 

votação, onde todos concordaram. Em processo de votação houve 21 votos a favor e 03 70 
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abstenção. O Sr. José Carlos informou que a ANA solicitou um documento assinado pelas 71 

que aprovaram o formulário, O Presidente fez a leitura do documento que foi projetado em 72 

tela para que todos pudessem ler o teor do documento. O Item 4 da pauta é Composição da 73 

Câmara Técnica de Ética e Assuntos Legais e da Câmara técnica do Plano Estadual de 74 

Recursos Hídricos, o Presidente perguntou quais o conselheiros que tinham interesse em 75 

participar da Câmara Técnica de Ética e assuntos Legais que se manifestassem que é para 76 

tratar de assuntos que chegam ao conselho, não houve manifestação por parte dos 77 

conselheiros, O Presidente falou que é importante a constituição dessa câmara, pois 78 

precisamos ter a formalidade. O Conselheiro_____ perguntou em quantas câmaras técnicas 79 

cada conselheiro poderia participar e sugeriu que fossem elaborado um cronograma para 80 

que não houvesse conflito de agenda. O Presidente pediu aos conselheiros quem se 81 

manifesta aqueles que tinham interesse em participar da segunda câmara técnica que vai 82 

tratar do Plano Estadual de Recursos Hídricos, se manifestaram as seguintes instituições: 83 

IPAAM, OAB, INPA, CBHP, AAM, CRQ e FUNASA. Respondendo ao questionamento do 84 

conselheiro da OAB, o Presidente falou que hoje temos ativos dois comitês de bacia um é o 85 

do Tarumã e outro do Puraquequara. O Conselheiro Elton (CBHP) falou que o comitê de 86 

bacia do Tarumã está parado por falta de estrutura e a colega que cuida do Tarumã açu, 87 

não está sendo informada sobre o que está acontecendo, pois não chega as informações lá, 88 

falou também das ocorrências que estão acontecendo as margens do Rio Puraquequara, 89 

onde os órgão ambientais não estão agindo nas nascentes do rio puraquequara, sendo que 90 

os órgão já foram chamados varias vezes, porém não estão atuando.  O Presidente falou 91 

que os órgãos estão trabalhando sim e que como anunciou no inicio da reunião o trabalho 92 

que esta sendo feito no corredor ecológico da reserva Duke, fazendo a conectividade da 93 

reserva Duke com o eixo viário leste, e falou que iria fazer um agendamento para a semana 94 

que vem para receber o representante da Bacia do Puraquequara, para tomar conhecimento 95 

dos problemas dessa bacia.  A Conselheira Rosa Mariette (IPAAM) perguntou por que não 96 

reativar os comitês, pois se sabe que o maior problema é a população, pois o IPAAM vem 97 

tentando fazer o seu trabalho, porém é difícil porque se tem uma pessoa responsável pelo 98 

comitê e quando se chega lá já tem outra pessoa.  O Conselheiro Elton (CBHP) falou que 99 

tem o registro de uma empresa do distrito II, que aterrou a nascente foi multa em 5 mil reais 100 

e essa empresa HL do amazonas, continua cometendo infração, já foi denunciado ao 101 

IPAAM e nada foi feito. O Presidente falou que será apurada as denuncias e que na próxima 102 

semana receberá o conselheiro Elton na SEMA. O Conselheiro Sergio Bringel (CRQ) falou 103 

que é importante que se chame os comitês para se fazer uma ação conjunta, para que 104 

possam fazer uma fiscalização juntos. O Presidente falou que em todos os conselheiros tem 105 
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conhecimento sobre a abrangência de atuação dos comitês de bacias e sugeriu que os 106 

representantes dos comitês de bacias fizessem uma apresentação para o conselho para 107 

que o conselho possa assessorar nas atividades dos comitês, e colocou a disposição a sala 108 

de situação para auxiliar nas informações. O Conselho Jefferson Rodrigues (OAB) falou que 109 

entende que a questão dos Recursos Hídricos e os Comitês de bacias no amazonas é um 110 

desafio, e é impossível o comitê realizar trabalhos sem as instituições como IPAAM, UFAM 111 

e sociedade civil, pois é importante essa interação para viabilizar os comitês no Estado. O 112 

Sr. José Carlos (SEMA) falou sobre o Regimento Interno do CERH que não foi publicado, e 113 

que a equipe técnica fazendo analise constatou que existem 15 Câmaras Técnicas e que 114 

deverá ser criada ou extinta em Reunião Ordinária, e que será apenas 05 câmaras e que 115 

não se conseguiu constituir nem a câmara técnica de ética e assuntos legais. A Conselheira 116 

Mariette (IPAAM) falou que se preocupa com a questão do regulamento das divisão de 117 

bacias e que até os dias de hoje não houve essa divisão ainda. O Conselheiro Sergio 118 

Bringel (CRQ) falou que a Mariette tem razão em se preocupar, foi discutido e falta fazer um 119 

levantamento dessas aprovações que aconteceram dentro do conselho, porque foi feito uma 120 

divisão por bacias hidrográficas. O Senhor Jose Carlos falou que foi no IPAAM e que lá 121 

constam dois mapas, porém nenhuns dos dois foram regulamentados, e se não tiver 122 

regulamentado não tem veracidade as informações, diante disso a SEMA vai procurar as 123 

informações sobre as divisões das bacias hidrográficas, e que a SEMA fica responsável 124 

sobre essa questão, para não perder o trabalho que foi realizado anteriormente. Após 125 

manifestações e esclarecimentos o Presidente Antonio Ademir Stroski, deu por encerrada a 126 

5ª Reunião Extraordinária do CERH- AM ás 15h30, agradecendo a presença dos 127 

conselheiros. Eu, Glauce Maria Tavares Monteiro, Assessora da SEMA-AM, lavrei a 128 

presente ATA que incorpora, como anexo, a lista com as respectivas assinaturas de todos 129 

os membros presentes. 130 
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