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ATA DA VIGÉSIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DA 1 
BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO APODI-MOSSORÓ 2 

 3 
 4 

Data: 22 de fevereiro de 2019 5 
Local: Câmara Municipal de Areia Branca/RN 6 
Hora: 09:30h 7 
 8 

 9 

No vigésimo segundo dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove com 10 

início às nove horas e trinta minutos, em segunda chamada, com 16 membros titular, 11 
ou suplente substituindo o seu titular, presentes, aconteceu na Câmara Municipal de 12 
Vereadores Areia Branca/RN, a vigésima quarta reunião ordinária do Comitê da 13 
Bacia Hidrográfica do Rio Apodi-Mossoró - CBH AM, onde estavam presentes os 14 
membros do Comitê (titulares e/ou suplentes), representantes da Sociedade Civil, 15 

Poder Público e Usuários de Água, conforme lista de presença. O Presidente do 16 
Comitê CBH AM, Rodrigo Guimarães de Carvalho iniciou a reunião, verificou que 17 

havia quórum e saudou a todos os presentes e realizou a leitura da pauta da reunião, 18 
sendo ela: Abertura; 1. Posse de novos membros do CBH AM; 2. Aprovação da Ata 19 

da 23ª Reunião Ordinária; 3. Eleição da Secretaria Executiva; 4. Aprovação do 20 
Relatório de atividades; 5. Aprovação do plano de trabalho de 2019 (orçamento e 21 

atividades); 6. Aprovação do TDR do Plano de Bacia do CBH AM; 7. Aprovação do 22 
Plano de Comunicação; 8. Aprovação do Plano de Capacitação; 9. Aprovação da 23 

nova logomarca do CBH AM; 10. Avaliação da efetividade do PROCOMITÊ e 24 
Autoavaliação do comitê; 11. Propostas da Câmara Técnica; 12. Apresentação do 25 
IGARN sobre a fiscalização das barragens na BHRAM; 13. Informes; 26 

Encaminhamentos; Encerramento. Em decorrência da não possibilidade de 27 
comparecimento do IGARN, o presidente solicitou a alteração do ponto de 12, 28 

Apresentação do IGARN sobre a fiscalização das barragens na BHRAM, por uma 29 
Apresentação sobre a situação das barragens referente a uma apresentação que havia 30 

participado. A pauta foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. O 31 
presidente Rodrigo convidou o representante do Poder Público Municipal de Areia 32 
Branca/RN, André Farias, que agradeceu a presença de todos e passou a palavra ao 33 

presidente. Em sequência passou-se para o ponto de pauta: 1. Posse de novos 34 
membros do CBH AM. A representante da Secretaria de Meio Ambiente e dos 35 

Recursos Hídricos, Marina Antongiovanni da Fonseca, foi empossada e proferiu 36 
algumas palavras. Em continuidade a reunião, passou-se para a pauta: 2. Aprovação 37 
da Ata da 23ª Reunião Ordinária, a qual foi aprovada por unanimidade pelo 38 
plenário. Em sequência passou-se para a pauta: 3. Eleição da Secretaria Executiva. 39 
A representante da SEMARH, Marina, foi eleita a Secretaria Executiva por 40 

aclamação pelo plenário. Em sequência passou-se para a pauta: 4. Aprovação do 41 

Relatório de atividades. Nessa pauta foram apresentadas as ações de 2018 42 

contemplando a moção, a deliberação, os ofícios encaminhados, os ofícios recebidos, 43 
as atas, as listas de presença e os registros das reuniões e eventos, além das visitas 44 
técnicas e ações de educação e conservação ambiental dos quais o CBH AM 45 
participou. Colocada em votação, o relatório anual de atividades de 2018 foi 46 

aprovado por unanimidade. Na pauta: 5. Aprovação do plano de trabalho de 2019 47 
(orçamento e atividades), foram apresentadas as ações a serem executadas pelo 48 
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comitê no ano de 2019, elaborada pela Câmara Técnica de Plano, Planejamento, 49 
Cobrança, Regulação e Institucional – CTPCRI, além da alocação de recursos para 50 
executar as atividades propostas. Colocado em votação, o plano de trabalho de 2019 51 

foi aprovada por unanimidade pelo colegiado. Em sequência, passou-se para o ponto 52 
de pauta: 6. Aprovação do TDR do Plano de Bacia do CBH AM. Nesse ponto o 53 
presidente explicou que esse tema vinha sendo trabalhado desde o ano passado, 54 
2018, e estava sendo trabalhado pela CTPCRI. Colocou que com o mesmo sendo 55 
aprovado poderiam ser realizadas novas revisões do TDR antes de ser encaminhado a 56 

SEMARH visando captar recursos para a sua execução. O TDR foi colocado em 57 

votação ao colegiado que aprovou por unanimidade. Na pauta: 7. Aprovação do 58 

Plano de Comunicação, o plano de ação a ser implementado contemplando a 59 
divulgação do comitê junto à sociedade foi apresentado ao colegiado. O plano foi 60 
colocado em votação e foi aprovado por unanimidade pelo colegiado. Em sequência, 61 
passou-se para o ponto de pauta: 8. Aprovação do Plano de Capacitação. Foi 62 
explicado ao plenário que a elaboração contou com a participação de todos os 63 

membros do sistema de recursos hídricos, como o IGARN e SEMARH. Em 2018 os 64 
membros do CBH AM, além dos membros do CBH Ceará-Mirim, CBH Pitimbu, 65 

conselheiros do Conselho Estadual de Recursos Hídricos-CONERH e colaboradores 66 
da SEMARH e IGARN, receberam um questionário com a demanda de 67 

cursos/capacitações a serem realizados de acordo com a prioridade dos colegiados 68 
para elaborar o plano de capacitação. Apresentaram-se quais os cursos\capacitações 69 

que seriam ministrados aos membros, contemplando o modelo, se a distância ou 70 
presencial, além do custo previsto para cada capacitação. Colocada em votação, o 71 

Plano de Capacitação foi aprovado por unanimidade pelo plenário. Após esse 72 
momento, seguiu-se para a pauta: 9. Aprovação da nova logomarca do CBH AM. 73 
A primeira apresentação das logomarcas para votação ocorreu na 22ª reunião 74 

ordinária em Governado Dix-Sept Rosado, nessa reunião solicitou-se alterações nas 75 
logomarcas apresentadas. O Design realizou as modificações solicitadas e apresentou 76 

as novas logomarcas ao comitê para apreciação do plenário. Dentre as logomarcas 77 
apresentadas foi escolhida, com sete votos, a logomarca 02 (dois), considerando 78 

alguns ajustes no texto, como na fonte e cor das letras. Na pauta: 10. Avaliação da 79 
efetividade do PROCOMITÊ e Autoavaliação do comitê foram realizadas 80 
algumas perguntas ao colegiado referente às metas do PROCOMITÊS para que fosse 81 

realizada a avaliação da efetivação do programa e também a autoavaliação do 82 
comitê. Respondidas as perguntas, passou-se para a pauta: 11. Propostas da 83 

Câmara Técnica. Alguns pontos haviam sido discutidos pelo colegiado. Dentre as 84 
propostas, solicitou o levantamento dos membros da sociedade civil e usuários, 85 
pessoa física, que necessitam de apoio logístico para comparecer as reuniões. Em 86 
sequência, na pauta 12. Apresentação do IGARN sobre a fiscalização das barragens 87 
na BHRAM alterada para Apresentação sobre a situação das barragens. Rodrigo 88 

explicou que participou de uma apresentação na UFERSA sobre a questão das 89 

barragens. Em continuidade, citou a Lei nº 12.334/10 que traz a classificação das 90 

barragens por categoria de risco alto, médio ou baixo relacionado à estrutura da 91 
barragem e o dano potencial alto, médio ou baixo relacionado a perdas de vida 92 
humanas e impactos econômicos, sociais e ambientais decorrentes da ruptura da 93 
barragem. Expôs sobre a resolução nº 143/12 que estabeleceu os critérios gerais de 94 

classificação de barragens por categorias. Segundo o relatório da Agência Nacional 95 
de Águas no Rio Grande do Norte – RN há 215 barragens classificadas de alto risco 96 




