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Encaminho devidamerife preenchido e asinado o Fo firmularlo d
AutoavaIição que foi àreciado e aprovado junto ao Conseiho Estadual de Recursos
Hidricos - CERH/ALna 4O a Reurii5o Ordinaia realizad' - no-,6814/5/2014, previsto em
oficiode n° 153/2014-GS/SEMARH, conforme ATAda Reunião anexa
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CERH/AL
CONSELHO ESTAD,UAL DE RECURSOSHIDRICOS DE ALAGOAS -

)	 /
Secretaria de Estado do Meio Ambiente è dos Recursos Hidricos
Email: cerhsemarh.aLóV.br .-

/

ATA DA 40a REUNIAO ORDINARIA

01 ABERTURA Aos quatorze dlas/ do mês de maio de doismil e quatorze,\aS nove horas e
'02 w uarenta minutos, 1 na Sala de Reuriiöes da Secretaria de Estado da Assistência e
03 Desenvolvimento Social, situado a Rua Cornendador, Calaça, 1399, Poco, Maceio-AL,
04 reunirarn-se os membos do Conseiho Estadul de t.ecursosHidricos - CERH/AL que '
05 assinaram a lista de presença que antecede esta ata, para participarem da 40a Reunião
06 Ordinaria 0 inicio dos trabaihos foi conduzido pelo Presidente do\ CERH, Sr Luis Napoleo
07 Casado Arnaud Neto, Secretario de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hidricos,que 1 11.1

08 apos verLficar a existência de quorum-lnlclou a reunio, cumprimentando a todos e
09 prosseguindo corn a pauta 
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10 CONSELHEIROS E CONVIDADOS PRESENTES Alex Cardoso Silva-.B RASKEM "Helio
11 Ricardo dos Santos - CAPITANIA DOS PORTOS, Luz Emanoel Costa CASAL, Teirno
12 Menezes e Silva - CODEVASF, Cislaine Faara Cayres Borges - COMITE DEBACIAS DA
13 VERTENTE DO ATLANTICO, Ronaldo Cerqueira - COMITE DE BACIAS DA VEgTENTE DO
14 ATLANTICO, Paulo Roberto Arruda - DNOCS Jose Carlos Frei re ,FU NASA, Isabel Cristina

15 Tavars Branco - IBAMA, Ricardo Cesar de Barros Oliveira - IMA, Alberto Fonsceca - MPE,
16 Lavinia Fragoso - MPE, Francisco ,Jzir Lima - SEINFRA Luiano Braga -o 	 - SEMARH,
17 Luis Napoleão Casado Arnaud Neto '. SEMARH, Vinicius Nunes Pi nho - SMARH, Joe
18 da Silva- SESAU, Candid9 Carnauba Mot - SIN DAçUCAR, Glauco Jose de c' Sa Leitho
19 Angel ras --SEP°LANDE e Natallya- Levi no - UFAL'. 	 •	 - --:	 •	 -

(
20 AUSENCIA DE, CONSELHEIROS Alex Gama - ABRH, Jorge Silva Dantas - A'1A
21 (VERTENTE DO ATLANTICO), Neiwton Silva - AMA (VERTENTE DO _SAO FRANCISCO),
22 SonaliCavalcante Oliveira - CHESF, Antonio Jacsorr L cOMITE DE BACIAS DAVERTENTE
23 DO SAO FRAF4CISCOI Klecio Jose dos Santos - COOPERATIVA PINDORAMA, Janisson 	 j
24	 —Willames dos Sants- FDA, Maria Eliana da Conceiço Santos,Morais - FEPEAL, Joe
25 Marinho)unior - SEAGRI, Mauricio Acioli Toledo - SEFAZ, Danielle Govas Pimenta Ncivis ç
26 SETUR, 1hamirys Selle daSilva —SOCIEDADE CIVIL
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CONSELHO ES ADUAL DE RE1CURSOS H±DRICPS.
/	
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T[PR0P0STAS 1- Aprovaçoda Ata da 37 Reunio Ordinary do CE RH, 2- AprovacO da
28 Ata da_39a Reunio Ordnaria do CERH, 3- 'Aproyação do Formularto de Avaliação das
29 Metas de Gestão das Aguas no âmbito do Sistema Estadual em 2013 no Prograrna de
30 ConsoIidacl pela Gesto das Aguas - PROcESTAO, 4T Aprovação da
31 Minuta de Port	 sobre a soIicitaço de outrga do uso dos recursos hidricos por orgos

o do Pacto Naciona 

32 publicos em situaço d 'e' ernergência decorrente da seca

133-	 J DELIBERACAO Todasras propostas foram aprovadas	 v

34 DESENVOLVIMENTO 0 Presidente do CERH, NapoIeo Casado, iniciou a reunio
35 cumprimentando' todos ( 6s conseiheiros e reIstr/ando a falta de guns oros Em
36 seguida o Sr Alberto Fonseca falou que e prciso haver participacão dos Orgos do
37-'7 Governo no COnseiho Estadual de Rec7ursos Hidricos, para dar celeridade na resolução de
38 problemas relacionados corn a agua 0- 5r., Lui Emanoel ugeriu que não fossem

39 retirados Os Iügares dos orgãos que não estavm omparecendo as reunlöes, mas, que
40 fossem substituidos por ouros orgos A palavra retornou para o Sr NapoJeo Casado,
41 que seguindo a ordem da pauta, colocou em aprovaco as atas da 37 e 301 Reuniöes
42 Ordinarias, n6 que foram aprovadas Em seguida pássou a paIavra para o Sr Luciano
43 Quirind, SeCretano Executivo do C'ERH, clue deb, inicio apresentaç59 do F\ormulariO de
44 AvaIiação das Metas de Géstäo das Aguas no âmbito do Sitema Estadual em 201, 3 no
45' Programa de Consolidacäo do Pacto Nacional pela Gestho das Aguas - PROGESTAO 0 Sr
46 Luciano Quirino informou que a Agência Nacional de Aguas -.'ANA' ja forneceu o

47 ' Certificado de Aprovaco das 'Me 	 de 2013, e que, todo ano precisa ser feita a
48 aprovaco do ano anterior para que o recurso sej liberado 0 Sr Ronaldo Cerqueira,
49 pediu a çalavra efalou' qiie atualmente apenas dois comitês estavam se reunlnd9, 0

50 Coruripe e o CELMM, è que, no deveria ser criado mais doi comitês no ltoral ( norte sem
51 qde os cinco existentes estejam estruturados Solicitou uma reunio corn o Sr Napoleão
52' Casado, enquanto Secretarlo do Meio Ambiente, para discuir a situaço dos comitês
53 Falou tambem que a gerência dos comitês deveria ser mais ativa e quétionou a
54 possibilidade da participacão os comitês nos rendimentos do Fundo de Recursos Hidrcos
55 para suprir as,necessidades financeiras dos mesmos 0 Sr Napoleão$aSado falou que no
56 dia seisde "junho eI re corn Os representantes dos comitês para fortalecimento
57 destes, inclusiv disponibilizando o transporte para locomoção dos membros dos comitês
58 para Maceio 0 Sr Luiz Emanoel sugeriu que houvesse a cooperaço de párceiros junto
59 aos comitês exitentes, pois como exemplo do Comitê de Coruripe, a Usina Coruripe e sua
60 grande parceira, fazendo corn que o mesmo tenha urn born funcionãmeñto A Sra
61 Lavinia Fragoso solicitou que a reuniäo corn os representan"teS dos'cornitês fosse
62 comunicaio ao Ministerio "Publico com-antecedência, pois gostaria qe poder estar
63 presente nesta 'reunião, urna vez que este asunto e bastante procupapte A palavra
64 retornou para o Sr Napoleo Casado que comentou sobre a referência de gestão do
65 Estado do Ceara Faou que fot feito urn acrdo' de cooperaço tecnica entre Alagoas e
66 Ceara, sern custos, e queisso ajudara na irnplantaco de uma Companhia que esta
67 tentando formar Falou/ que o setor primariO (producão agropecuarla), sozinho "nãO
68 viabilizara o canal do Sertão, apes"ar da	

...
agropecuarIa ser importantissima, precisaremoS

69 de industria, da:CASAL1, para viabilizaço do Canal -Sgeriu que os mernbros deste

	

'. 70 Cànselho que'aiidahão'cohece.o Canal, do , Serto.,faca urna 'ylsita ao ñ	 rniesrno,be
/	 -	 I
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...•_I71 corno, uma visita tecntca ao Ceara 0 Sr Alzirpediu a palavra e falou que /as obras do

.11

72 Canal no esto totalmente coniuidas, e o que hduve fot uma antecIpacãpflOWS0 deste,
73 a firn de minimizar o sofnmento da populacão que não tern agua para subsistêflCla A
74 palavra fot passada para o Sr Lutz Ernanoel que falou que as dtscussöes a partir de agora
75 devertam ser em ama da criação de uma Cornpanhta para operar o Canal - dcSertO 0 Sr

76 Luciano Quirino retomou a palavra, concluindo a apresentacãO do formularto e colocando-
77 o para aprovaco, no ue fot aprovdo Seguindo a pauta, o Sr Napoleo Casado tntciou
78 a apresentacO da Minufa de Portaria sobre a solicithcão de àutorga do uso dos recursos
79 hidncos por orgãos publicos em  situ ação de emergência decorrente da seca, onde busca
80, diminuir a burocracla, exigindo apenas a anuêncla do dono da propriedad 0 Sr Alberto
81 Fonseca solicitou a palavra e disse ter reco quando se fala qüe precisa desburocratiZr,
82 pots e nessa hora que podem acontecer osdesastreS Questionou qual a importâflcia do
83 hidrômetro, se era apenas para cobranca ou con'trole do uso da aqua, se ele podena ser
84 descartado e como fica 	 o controle de aquiferos 0 Sr, Napoleo falou que 'criou a
85 Minuta pensando no semiando, no cristalinp e\ que existern municipioS em estado de
86 emergência e que no esto no cristalino 0 Sr Paulo Aruda falou que não ye probI'ema
87 nos poços do semiarido A palavra retornou para o Sr Napoleo Casado que faldu que
88 seria preciso no so a isenção do hidrômetro, mas tambem da outoFga, pots existern
89 csos de recuperaç ) de p 7ços existentes, e que, não tinham outorga anteriormente 0O
90 Sr Alberto Fonsca falou que em face da situaço de emergência poderia ter urn prazo
91 de urn ano de liberação das exigências, e aos este prazo, seriam complemençadas as
92 exigências A palavra foi passada para o Sr Luciano Quirino que èoncluiu a alteração da
93 Minuta isentando a outorga durante o  per iodo de trezentos e sessènta e ciodias, sem
94 sentar o controle do poco eäcompanhameflto atraves do hidrômétro Assim, depots de
95 alteradaa Minuta de Portaria fot colocada em aprovacãQ, no que fot aprovada Neste

	

96 momento, seguihdo a / pauta, o Sr Napoleão Casado parabenizOu	 equipe de

97 / meteoologia da SEMARH, pelas excelentes previsöes nos ultirnos meses, onde consegutu
98 reduzir o fornecimentO de agua atraves de carros pipas Comecou a apfesentacãO sobre a
99 meteorologia o Sr Vinicius Pinho que iniciou falando que a precipitacO acumu(da no'
100 mês de abrile pnmeira sernan de mato foram significati'a, chegando a norrnalidade
101 Lembrou que a cliuva fina eboa, pots melhoraa urnidade do solo, no entanto no e
102 suficiente para recarregar o solo, pots existe urn grande deficit hidrico De acordo corn a
103 previsão climatica para os meses de mai6/unho/julhO houve  um -a mudança no nivel de
104 convergência A temperatura da superficie do mar esta elevada, preocupando, pots
105 provoca o aurnento dos  anti ciclones, impedindo a frente friachegar no nordete Depots
106 do mês de Seternbro pode1ra ser formado o fenôrneno El Nino devido a alta temperatura

10? 

da agua do mar, assim podera haver uma alteracào na' chuva prevista para o rnês de
108 novembro 0 Sr Paulo Arruda sugeriu qu fosse feita uma campanha pàra orientaco do
109 uso da aqua 0 Sr Napoleão Casado falou que a chuva acumulada em abrl e maio ficou
110 acima da media, oque ajudou na tornada de algumas decisöes, como a reduço do fluxo
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113 PROXIMA REUNIAO D onze de jünho ,de dois mi e quatorzé, no Auditono da
114 Sociedade dos Tecnicos AçucareiroS e AlcooleiroS do Brasil 	 STAB, na Ria Durval

115 GuimarãeS 1217 Em resarial Leonardo Da Vinci, Ponta Verde, Maceio-Alagoas

	

116 EN Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conseiho Estadual de
117 Recursos Hidricos, Luis NapoIeo Casado Arnaud Neto, agradeceua presenca de todos, e
118 dedarou ence ada' 6,reunlaoaS doze horas e vinte minutos Macelo,deZenOVe de maio de

Lui apoIeãoCasadArnaud Neto 	 \I
Preside e/

	

/	
:	 :	 .	

-	 -.:	
!	

;•S	

.;:	 -:

(,1	
)	 (	 YJ	 z•

S . ,,	 •	

/ 	
S.	 ••	 •	 •	

•	 -	 •------•	 •
-	 -''	 •	 •	 .	 -	 •

-.	 •	 -	

•	 .5	 -	 ••	 z	
••-	 '	 •	 ••	

•.	 S

I	 /	 -

5	 •	 55	 - 	 •	 -	 -	
•	 S	 •	 •	 S	

•	 5	 • '-•	 -.

5•	 5.	
•	 •,	 •	

•	 ,	 •	 .5--	 5__5	 55	 5 •	
5•	 5-	 5	

•S••••	 5	 5	
5._S.	 •	 •

•	 •	 -	 -	 .	 •	 •	
-	 • -	 :	 .	 •	 •	 •	

:	 •	 .	 •

.5	 -	
S	 ••S5s	

S•5'/,	 -	 --	 -	 .-•_•	
••_-	 •-.	 •	 - S

S	 .	 -	 S	 ••5	 '55.	 5.	
(	

-	
.,	

. 1.	 --	 S

	

)	 /	 55

.5	 .	 ..	 S	

S	 -/	 -\	 .S•.- -	 - 	 ; 	
. 	

S 4.	
- 	 - 	

' 	 : 	 ..	 - -

	 '-	
S

	

/	 55

	

/	 4	

554

	

S	

• 	 _55.	
-.	 •	

-S..	 -	 -	 • S 	 5r.	
•-.	

.	 .

.	 .	
-	 -	

-	 :55	 -	
.'	 -I	 .	 .•	 .	 .	 -	 -.	 .	 S	 -	 -	

•	
.	 S

-.	 •S	 - 

	

-5	 •	
5	

..	 •	 -'\	 -.	 .	 .	
.	 S	

IL''-	
-	 :.	 .	 -

5_•	 .	
-5-	

55	
S	 •..	 S	 -	 .	 .	 -	 -.	 .	

.	
--.5

-	 •	
-_.	

-	 •	 -	 -',	 :	
•	 -,	 ..	

.	 --	
-	 -I.'

55	 4	

55

	

- 	

55	
55	 5-	 5	

\

	

S	 •	 -	 •	 •	
-	 'S	 '.•	 -	

_5'	
5/	 -.	 S	 S

	

I	

5/I

-	 :5	
•	

;;	 5	
-	 •-	

.	 -'	
•	 -H

S	
-	 ,.•	

-	
.,	 •.;55	

-	 -	 -.	 55	 5	 .	 .	 -	
55	

- 	 S.	 55	 - 	 -S	 •	 --	
(	

5/S

Conseiho Estadual de Recursos Hidricos

doi

S	 ALA6OAS- -	
Av.,General Lutz de-Ftança Aibuquerque,.SIN Jacarecica, Maceió/AL'- .

	

',	 I	 C057038-640
Fone (82)3315-2642 WWW semarh al gov hr

4	 55	 5555	
55

)	 -	 4/	 44	 55	

1

........................................................


