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ATA DA VIGÉSIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DA 1 

BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO APODI-MOSSORÓ 2 
 3 

Data: 24 de maio de 2019 4 
Local: Gabinete da Prefeitura de Serrinha dos Pintos/RN 5 
Hora: 9:30h 6 
 7 

No vigésimo quarto dia do mês de maio do ano de dois mil e dezenove com início às 8 
nove horas e trinta minutos, em segunda chamada, com 13 membros titular, ou 9 
suplente substituindo o seu titular, presentes, aconteceu no Gabinete da Prefeitura de 10 

Serrinha dos Pintos/RN, a vigésima quinta reunião ordinária do Comitê da Bacia 11 
Hidrográfica do Rio Apodi-Mossoró - CBH AM, onde estavam presentes os 12 
membros do Comitê (titulares e/ou suplentes), representantes da Sociedade Civil, 13 
Poder Público e Usuários de Água, conforme lista de presença. O Presidente do 14 
Comitê CBH AM, Rodrigo Guimarães de Carvalho iniciou a reunião, verificou 15 

que havia quórum, saudou todos os presentes e passou a palavra para a prefeita do 16 

município de Serrinha dos Pintos/RN, Rosânia Maria Teixeira Ferreira. A 17 
representante do poder público municipal agradeceu a presença de todos, 18 

contextualizou sua participação em assuntos referentes à gestão de recursos hídricos. 19 
Informou que havia participado das reuniões do Fórum Oeste Potiguar, além de 20 

expor que a situação hídrica do município em relação às precipitações que haviam 21 
sido boas para agricultura, citou a situação do trabalho em conjunto com o consórcio 22 

do plano intermunicipal de resíduos sólidos, e, por fim, desejou um bom trabalho a 23 
todos os presentes. Em sequência, o presidente fez a leitura da pauta da reunião: 24 
Abertura; 1. Aprovação da Ata da 24ª Reunião Ordinária; 2. Apresentação sobre o 25 

processo de fiscalização e situação das barragens inseridas na BHRAM - IGARN; 3. 26 
Demandas do Fórum Oeste Potiguar; 4. Transferência do CBH Apodi-Mossoró da 27 

SEMARH para o IGARN; 5. Projeto Plantadores de Água; 6. Implementação e 28 
monitoramento do plano de capacitação e comunicação do CBH AM; 7. Visita 29 

Técnica; 8. Informes. Encaminhamentos. Encerramento. A pauta foi colocada em 30 

votação e aprovada pelo plenário. Passou-se para a pauta: 1. Aprovação da Ata da 31 
24ª Reunião Ordinária. Após a leitura da ata e correções realizadas pelos membros 32 
do comitê presentes, a ata foi aprovada por unanimidade. Em seguida, passou-se para 33 

o ponto de pauta: 2. Apresentação sobre o processo de fiscalização e situação das 34 
barragens inseridas na BHRAM – IGARN. Inicialmente o Diretor-Presidente do 35 
IGARN, Francisco Caramuru de Oliveira Monte Paiva e Azevedo, contextualizou 36 
o cenário do Estado e a situação do IGARN quanto à estrutura física e o quadro 37 
técnico de colaboradores, além das articulações políticas visando recursos, como, por 38 

exemplo, com a Frente das Águas e as discussões referente ao Plano Plurianual 39 
inserindo o tema da gestão de recursos hídricos. Por fim, frisou que a relação entre o 40 

IGARN e os comitês seria de um diálogo franco e construtivo para fortalecer o 41 
sistema de gestão de recursos hídricos como um todo. Relembrou a todos que o atual 42 
representando do IGARN no comitê era um dos diretores do instituto, André Lucas 43 
de Oliveira Nunes, o qual teria autonomia dentro das discussões do colegiado para 44 
realizar suas contribuições. Em continuidade da pauta, fez outra contextualização 45 

sobre os acontecimentos com as barragens de rejeito, situação essa que cominou com 46 
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a publicação de uma orientação interministerial nº 01 de 28 de janeiro de 2019 47 
recomendando que o Rio Grande do Norte realizasse duzentos de quarenta e seis 48 

vistorias em barragens. Explicou que duas técnicas no quadro de colaboradores do 49 
IGARN em dois mil e dezoito havia realizado sessenta vistorias. Também reforçou 50 
que foi enviada a Moção nº 72 sobre o tema. Diante disso, para montar o quadro de 51 
colaboradores, convidou o profº Antônio Marozzi Righetto para continuar no 52 
IGARN e capacitou-se colaboradores do instituto montando uma equipe de seis 53 

colaboradores destinados a realização de vistorias de barragens. Complementou que 54 
o governo federal havia informado que iria realizar um aporte financeiro, mediante 55 
elaboração de orçamento que havia sido encaminhado pelo IGARN, e até o dia 56 

anterior a reunião do comitê o ministério não havia informado como estava o 57 
andamento sobre o recurso financeiro. Ressaltou que até o mês de maio o instituto 58 
havia realizado cinquenta vistorias e que haviam realizado uma parceria entre a 59 
Defesa Civil e a Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN para acelerar 60 
no processo de vistorias. A previsão de meta com a estrutura supracitada, sem o 61 

aporte do recurso federal, seria realizar cento e vinte vistorias de segurança de 62 

barragens em dois mil e dezenove. No tocante a apresentação, expos onde as 63 
barragens encontravam-se distribuídas considerando os aquíferos e sua importância 64 

relativa aos usos múltiplos de água no Estado do Rio Grande do Norte. Na situação 65 
geral de inspeção, manutenção e vistoria de barragem explicou-se que dos seis mil e 66 

quatro reservatórios o percentual de reservatórios sem manutenção é acima de 90%. 67 
A fiscalização realizada no ano de dois mil e dezoito pelo IGARN correspondia a 1% 68 

(um) por cento em fiscalização comparando com a média no Brasil que correspondeu 69 
a 3% (três) por cento. Considerando esse cenário, exibiu-se o desafio para segurança 70 
de barragens no Rio Grande do Norte fazendo referencia de como estariam os 71 

reservatórios nos próximos quatro anos com perspectivas de boas chuvas, além de 72 
fazer referência ao aperfeiçoamento do Plano Nacional de Segurança de Barragens - 73 

PNSB e a elaboração do Plano Estadual de Segurança de Barragens – PESB. 74 
Divulgou as primeiras medidas adotadas pelo Estado como os estudos especializados 75 

para a barragem Passagem das Traíras, a criação da força tarefa para evitar o desastre 76 
da região central; ampliação das ações de fiscalização e fortalecimento do sistema de 77 
defesa civil e do comitê permanente para monitorar a segurança de barragens. 78 
Explicou que de acordo com a PNSB o empreendedor é responsável pela inspeção e 79 

manutenção da barragem, enquanto que o IGARN teria como atribuição realizar a 80 
vistoria e notificação do empreendedor. Em sequência, fez um resumo das vistorias 81 
realizadas até o momento no Estado e como estava à classificação dos quarenta e um 82 
reservatórios da Bacia Hidrográfica do Rio Apodi-Mossoró – BHRAM. Acrescentou 83 
também que no ano de dois mil e treze a Agência Nacional de Águas – ANA havia 84 

contratado uma empresa, GEOTECNIC, para realizar a classificação das barragens 85 
de todo o Brasil e no ano de 2015 o relatório saiu com duzentos e quarenta e seis 86 

reservatórios classificados no Rio Grande do Norte – RN. No contexto da BHRAM, 87 
destacou os reservatórios Santa Cruz do Apodi, Umari e Pau dos Ferros localizados 88 
nos municípios de Apodi/RN, Upanema/RN e Pau dos Ferros/RN respectivamente. 89 
Finalizada a fala de Caramuru Paiva, Rodrigo Guimarães passou para o próximo 90 
ponto de pauta, 3. Demandas do Fórum Oeste Potiguar. O representante do 91 
Departamento de Obras Contra a Seca – DNOCS e membro do Fórum Oeste 92 
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Potiguar e do CBH AM, José Fausto Magalhães Filho explicou inicialmente como 93 
ocorreu a criação do fórum. Informou que no corrente ano a comissão do fórum 94 

havia se reunido e encaminhado à demanda de elaboração de um questionário com 95 
dezoito questões com perguntas distintas para ser encaminhada, via ofício circular, as 96 
instituições de relevância na área de gestão de recursos hídricos, estando faltando 97 
apenas outra reunião para que o questionário e ofícios fossem finalizados e 98 
encaminhados. No evento a ser realizado seria formada uma mesa redonda e 99 

posteriormente uma audiência, tendo como tema principal o açude de Pau dos Ferros 100 
em decorrência do volume de água acumulado que estava em uma situação crítica. 101 
Pontuo que a preocupação era as obras da transposição do Rio São Francisco, mas 102 

havia alertado que não se tinha nada de concreto sobre a data de chegada da água 103 
proveniente desse projeto. Nesse contexto, explicou que havia ficado definido em 104 
voltar os esforços para o reparo da adutora de engate rápido, mesmo não sendo o 105 
ideal. Além disso, foi sugerido, considerando um estudo da Companhia de Pesquisa 106 
de Recursos Minerais – CPRM, contratado pela empresa Petróleo Brasileiro S.A - 107 

Petrobrás, que havia apontado sobre uma bacia sedimentar no município de Pau dos 108 

Ferros/RN, onde possivelmente haveria manancial subterrâneo, e, consequentemente 109 
indicando a presença de águas profundas na faixa de um quilômetro e meio de 110 

largura por oito quilômetros de comprimento passando pela a área do açude, 111 
complementou que das alternativas de abastecimento também teria a possiblidade de 112 

ser mais incisivo para acelerar o processo da transposição das águas do rio São 113 
Francisco. Finalizada a apresentação, entrou-se na discussão sobre o estreitamento na 114 

relação entre as entidades relacionadas com o tema da água. Caramuru Paiva expôs 115 
que teria compreendido a exposição da agenda do Fórum Oeste Potiguar, mas não 116 
havia conseguido verificar na fala de Fausto a questão de integração da agenda entre 117 

o fórum e o CBH AM. Não havia conseguido compreender se seria um comunicado 118 
do fórum para o comitê ou uma agenda em comum, pois, no seu entendimento havia 119 

um interesse do CBH AM de integração com o fórum. Rodrigo Guimarães pontuou 120 
que em sua percepção pessoal achava ótimo ter entidades independentes em prol da 121 

gestão participativa de recursos hídricos, mas como existia o CBH AM observava 122 

que de certa maneira essas ações estariam enfraquecendo o colegiado, visto que 123 
havia uma discussão sobre os recursos hídricos em uma bacia que possui um comitê 124 
e as reuniões do comitê tinham o espaço aberto para esse tipo de discussões, 125 

fundamentais para integrar as ações e fortalecer os comitês. Explicou que as ações 126 
dos fóruns teriam que continuar articuladas, mas que as discussões chegassem até o 127 
comitê. José Fausto pontuou que no início da fundação do comitê colocou-se que 128 
seria necessária a formação de câmaras nas regiões em decorrência das facilidades de 129 
levantar as demandas por regiões e depois de discutida as demandas nessas regiões 130 

fossem para a plenária do comitê para uma discussão mais ampla. Rodrigo 131 
Guimarães informou que se houvessem discussões sobre recursos hídricos nas 132 

regiões da bacia do rio Apodi-Mossoró, que elas fossem encaminhadas ao CBH AM. 133 
José Fausto também sugeriu que quando houvesse as reuniões do Fórum Oeste 134 
Potiguar alguém do comitê pudesse participar para acompanhar os encaminhamentos 135 
dessas reuniões. O representante do Poder Público Municipal de José da Penha/RN, 136 
João Jácome de Brito Junior, reforçou novamente o que havia motivado a criação 137 

do fórum, a situação de escassez e gestão hídrica em Pau dos Ferros/RN, 138 
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complementando que o ideal era ter a integração entre o Fórum Oeste Potiguar e o 139 
CBH AM. Rodrigo Guimarães também frisou sobre os encaminhamentos 140 

necessários e reforçou que as entidades e/ou instituições quando recebessem convites 141 
voltados para gestão de recursos hídricos pedissem que esses convites fossem 142 
encaminhados para o CBH AM. Finalizando a pauta ficou acordado que haveria uma 143 
reunião entre as entidades para integrar as ações voltadas para a gestão de recursos 144 
hídricos. Seguindo a pauta, passou-se para o ponto: 4. Transferência do CBH 145 

Apodi-Mossoró da SEMARH para o IGARN. O presidente do CBH AM 146 
contextualizou que como havia dificuldade de estruturar os comitês para funcionar 147 
adequadamente e teria apenas o recurso do Governo Federal, Procomitês, o qual 148 

tinha o repasse de até cento e cinquenta mil reais por ano condicionado com o 149 
cumprimento de metas como, por exemplo, o TDR do plano de bacia, plano de 150 
capacitação, plano de comunicação entre outros de forma a fortalecer os comitês de 151 
bacia hidrográfica, surgiu a possibilidade de transferência para o IGARN. Nesse 152 
contexto, foi exposto que o problema estava sendo o acesso aos recursos, colocando 153 

como exemplo as diárias solicitadas para alguns membros representantes de usuários 154 

de água do município de Apodi/RN no segundo semestre de dois mil de dezoito, que 155 
ficou um período de aproximadamente cinco meses para ser repassado aos membros. 156 

Complementou sobre o fechamento do orçamento do Estado que ocorre entre o 157 
período de novembro e fevereiro, período no qual os comitês ficam sem o acesso ao 158 

recurso. Então, dessa forma, uma das propostas colocadas foi à possibilidade de 159 
transferência dos comitês da SEMARH para o IGARN, visto que, possuía uma 160 

estrutura mais enxuta alinhada com as ações de gestão de recursos hídricos dos 161 
comitês possibilitaria uma agilidade no repasse dos recursos para os colegiados. 162 
Informou que iria ocorrer uma reunião do Conselho Estadual de Recursos Hídricos - 163 

CONERH, na qual esse tema seria ponto de pauta, mas a reunião havia sido adiada. 164 
Explicou também, a título de exemplo que no Estado do Ceará, os comitês têm o 165 

apoio logístico e técnico da COGERH, que tem a mesma função do IGARN no Rio 166 
Grande do Norte, e no Brasil os comitês estariam nos órgãos de gestão e não nos 167 

órgãos de planejamento político. Antes de encerrar a sua fala, Rodrigo Guimarães 168 

expôs que havia surgido à possibilidade da transferência dos recursos do Procomitês 169 
para a Fundação para o Desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e Inovação do 170 
Estado do Rio Grande do Norte - FUNCITERN de forma a facilitar a gestão do 171 

recurso financeiro. Em sequência, Caramuru Paiva iniciou sua fala informando que 172 
a princípio estava contando com a presença do Secretário Adjunto da SEMARH, 173 
Carlos Nobre, visto que quem deveria se posicionar seria a SEMARH porque na 174 
hierarquia estava acima do IGARN para que não parecesse insubordinação do 175 
instituto tratar sobre o tema sem a presença do órgão de planejamento. Dessa forma, 176 

havia realizado uma ligação para Carlos Nobre que informou do posicionamento 177 
favorável da transferência dos comitês para o IGARN. Informou que estaria 178 

consultando de que forma o recurso do Procomitês poderia ser transferido para o 179 
IGARN. Também pontuou que para ele o interessante era as entidades de gestão 180 
estarem juntas, colocou que o ideal era ocorrer à transferência dos comitês com os 181 
recursos, visto que, havia uma relação entre o colegiado e o instituto e recurso no 182 
IGARN iria fortalecê-los. Rodrigo Guimarães pontuou que, a princípio, a visão de 183 

Caramuru, em relação ao recurso, estaria sendo de curto prazo tendo em vista que o 184 
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repasse do recurso tem um prazo definido, até dois mil e vinte e um. Considerando 185 
um período de longo prazo, seria interessante que os comitês estivessem no IGARN, 186 

pois, as metas do Progestão, tem muita afinidade com a atuação do comitê. 187 
Caramuru Paiva colocou que o orçamento de setecentos e cinquenta mil reais do 188 
Progestão não era o ideal para as atividades do instituto e o repasse para os comitês 189 
desse recurso não seria suficiente para as atividades do comitê. Finalizou explanando 190 
que a transferência dos comitês para o instituto sem o recurso não fortaleceria a 191 

gestão de recursos hídricos. Dessa forma, após o posicionamento do Secretário 192 
Adjunto, com o aval do Secretário titular da pasta da SEMARH, estaria de portas 193 
abertas para receber os comitês, cabendo aos comitês do Estado avaliar a situação. 194 

Em seguida, a Subcoordenadora de Meio Ambiente da SEMARH, Marina 195 
Antogiovanni, reforçou que em conversa com o secretário da SEMARH sobre o 196 
tema, havia tido um posicionamento positivo quanto à transferência dos comitês para 197 
o IGARN. A presidente do Comitê da Sub-Bacia Hidrográfica do Rio Pitimbu e 198 
Coordenadora do Fórum Potiguar, convidada para a reunião, Rosimeire Dantas, 199 

colocou que a manifestação de transferência dos comitês para o IGARN havia sido 200 

colocada na plenária do comitê do Pitimbu, na semana anterior a presente reunião do 201 
CBH AM, e observou-se que na tratativa do contrato do Procomitês entre Agência 202 

Nacional de Águas-ANA e SEMARH qualquer alteração do contrato como, por 203 
exemplo, o repasse dos recursos teria que passar pelo CONERH. Então, a 204 

deliberação do CBH Pitimbu foi pela transferência do comitê para o IGARN, mas o 205 
CONERH que deveria aprovar essa transferência por meio de resolução e 206 

posteriormente passando pelo Legislativo e modificando a legislação. Também 207 
complementou que outra possibilidade seria por delegação, que inicialmente não 208 
mudaria a lei. Dessa forma, além da transferência dos comitês também seria 209 

necessária à aprovação do repasse do recurso da SEMARH para o IGARN. A 210 
representante da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental – 211 

ABES-RN, Maria Wagna de Araújo Dantas membro nos dois comitês explicou 212 
que concordava que o comitê devesse estar no instituto de gestão, reforçou que o 213 

instituto era executivo e a secretaria era voltada para as políticas, planejamento e 214 

institucional, mas seria necessário pensar se a estrutura do IGARN teria como 215 
absorver os comitês ou se haveria uma tratativa entre o IGARN e a SEMARH nesse 216 
processo de transferência, sendo necessário avaliar essa possível transferência. 217 

Rodrigo Guimarães se manifestou sobre a dificuldade na execução do 218 
planejamento, complementando que a fundação seria um caminho também para 219 
agilizar os processos a serem executados nos comitês. Wagna Dantas questionou se 220 
sairia uma deliberação do comitê para o CONERH com o posicionamento sobre a 221 
saída dos comitês da SEMARH para o IGARN. Rodrigo Guimarães colocou em 222 

votação a solicitação de transferência dos comitês para o IGARN, sendo aprovada 223 
por unanimidade pelo plenário. No ponto de pauta: 5. Projeto Plantadores de Água, 224 

Rodrigo Guimarães fez uma pequena contextualização sobre projeto. Em seguida, 225 
Marina Antogiovanni fez uma explicação sobre o andamento do projeto, 226 
informando inicialmente que havia ocorrido à realização do diagnóstico e a etapa de 227 
planejamento técnico baseada nas oficinas de dois mil e dezoito e estaria pré-228 
agendada a realização de três oficinas de campo para junho do corrente ano. Nessas 229 

oficinas seria realizada uma capacitação com os atores para criação de viveiro de 230 




