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ATA DA 15ª REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO 

ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO DO AMAPÁ. 

 

Aos trinta de abril de 2020, às nove horas e trinta minutos, em reunião via 

videoconferência, com o uso da ferramenta Google Hangouts Meet, que possibilita a 

realização de reuniões de forma remota, após a segunda chamada, reuniu-se o Conselho 

Estadual de Recursos Hídricos em sua 15ª (décima quinta) Reunião Plenária 

Extraordinária de 2020 para tratar das seguintes pautas: 1. Apresentação do Formulário 

de Autoavaliação 2019, devidamente preenchido, referente às metas de gestão de 

águas no âmbito do sistema estadual, em cumprimento ao Contrato nº 

076/ANA/2015 – PROGESTÃO/AP para aprovação pelo conselho; 2. Apresentação 

de justificativa solicitando prorrogação de prazo para instalação do comitê de bacia 

do rio Araguari, de acordo com a PORTARIA Nº 134/2019 e Resolução CERH/AP 

nº 001, de 02.09.15; 3. O que ocorrer. Participaram os Conselheiros: Mário Sérgio dos 

Santos Ribeiro e Odiléia Cardoso Oliveira, membros Titular e Suplente da Secretaria de 

Estado do Meio Ambiente – SEMA, Claudinaldo Siqueira Ferreira, representante  da 

Companhia de Água e Esgoto do Amapá - CAESA, Denis Marques de Oliveira, membro 

Titular da ELETRONORTE, Michela da Silva Costa e Newton Marcelo Nascimento 

dos Santos, representantes Titular e Suplente da Cooperativa dos Técnicos da Amazônia 

- CTA, Huann Carllo Gentil Vasconcelos, representante Suplente da Universidade 

Federal do Amapá – UNIFAP, Renata Leitão da Conceição Mesquita, representante 

Titular do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - 

IBAMA, Frederico F. F. de Medeiros, representante da Coordenadoria Estadual de 

Proteção e Defesa Civil - CEDEC, de um total de vinte e um membros nomeados, 

compondo, assim o quórum mínimo de um terço dos membros para realização da reunião. 

Participaram da reunião ainda a coordenadora da Coordenadoria de Gestão de Recursos 

Hídricos (CGRH) da SEMA, Cleane do Socorro da Silva Pinheiro e a analista de meio 

ambiente, Renatta Serafim, da CGRH/SEMA. O Conselheiro e vice-presidente do CERH, 

Mário Sérgio abriu a reunião substituindo o presidente, apresentando a pauta da reunião 

aos demais conselheiros. A conselheira e atual ponto focal do PROGESTÃO Odiléia, 

iniciou a primeira pauta: 1. Apresentação do Formulário de Autoavaliação 2019, 

devidamente preenchido, referente às metas de gestão de águas no âmbito do sistema 
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estadual, em cumprimento ao Contrato nº 076/ANA/2015 – PROGESTÃO/AP para 

aprovação pelo conselho, fazendo a apresentação do  Formulário de Autoavaliação 

2019, referente às metas de gestão de águas no âmbito do sistema estadual, explicando o 

nível de cada variável de gestão presente no formulário, enfatizando que a avaliação de 

variáveis não selecionadas é facultativa, e não terá efeitos para fins de certificação do 

alcance das metas estabelecidas no Contrato PROGESTÃO, além das avaliações de cada 

variável, foram apresentadas ainda as justificativas de cada uma. O conselheiro Newton 

Marcelo fez ponderações com relação às variáveis nº 1.2. Organismo(s) 

Coordenador/Gestor, questionando se haverá a contratação de estagiários, nº 1.5. 

Variável 1.5. Conselho Estadual de Recursos Hídricos, o qual disse que o CERH atua 

há muito tempo de forma precária e conselheiros não são muito atuantes e a variável nº 

1.8. Comunicação Social e Difusão, falando que a comunicação também é precária. O 

conselheiro pediu que fosse colocado como ponto de pauta da próxima reunião do 

conselho, o andamento da instalação do Comitê de Bacia do Rio Araguari e que fossem 

feitas duas reuniões no segundo semestre de 2020, a coordenadora da CGRH Cleane disse 

que com relação a contratação de estagiários, os trâmites encontram-se em andamento no 

setor responsável da SEMA mas que ainda não tinha nenhum estagiário na CGRH. A 

técnica Odiléia continuou a apresentação do formulário e ao final, por unanimidade os 

conselheiros aprovaram o formulário de autoavaliação 2019, sem que fosse necessário 

fazer nenhuma alteração. A seguir passou-se para a segunda pauta: 2. Apresentação de 

justificativa solicitando prorrogação de prazo para instalação do comitê de bacia do 

rio Araguari, de acordo com a PORTARIA Nº 134/2019 e Resolução CERH/AP nº 

001, de 02.09.15. A coordenadora da CGRH Cleane solicita a prorrogação da Portaria Nº 

134/2019, com validade até o dia 07.05.2020, que cria a Diretoria Provisória do Comitê 

de Bacia Hidrográfica do rio Araguari, tendo como presidente Cleane do Socorro da Silva 

Pinheiro, da CGRH/SEMA, vice-presidente Denis Marques de Oliveira, da 

Eletronorte/AP e conselheiro do CERH/SEMA e secretária Edilene Santos Abreu, da 

COREG/DCA/SEMA. Tal solicitação de prorrogação de prazo está baseada no parágrafo 

único do artigo 5º da portaria, que diz que a mesma pode ser prorrogada por tempo 

determinado pelo conselho. De acordo com Cleane, as ações para a instalação do comitê 

estavam em andamento, porém foram paralisadas após a publicação do Decreto estadual 

nº 1414/2020 e o Decreto Municipal nº 1.833/2020, com validade a partir de 20 de março 
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de 2020 e as Portarias nº 037 e 041 da SEMA sobre medidas administrativas durante o 

período de restrição de aglomerações de pessoas com a finalidade de reduzir os riscos de 

transmissão do novo Coronavirus (COVID-19), por esse motivo foi trazido essa discussão 

para a reunião. Newton Marcelo apresentou uma proposta para que fosse prorrogada por 

igual período, no caso, mais 180 (cento e oitenta) dias, contando a partir do fim da 

quarentena. O conselheiro Denis propôs que não fosse prorrogado o prazo ainda e que 

após o término da pandemia houvesse uma reunião do conselho para avaliar as ações 

feitas pela diretoria provisória até o momento e a partir desta avaliação, prorrogaria ou 

não. Cleane diz que acha complicada a proposta de Denis, tendo em vista que após o fim 

da quarentena muitas atividades estarão acumuladas e terão muitas prioridades, e temendo 

que esta pauta não seja prioridade, acha mais viável a primeira proposta apresentada. 

Denis então retira sua proposta. Nada mais foi dito. A reunião se deu por encerrada às 12 

horas e vinte minutos, lavrada por mim, Cleane do Socorro da Silva Pinheiro, Analista de 

Meio Ambiente e coordenadora do CGRH/SEMA. 

 


