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ATA DA VIGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DA 1 

BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO APODI-MOSSORÓ 2 

 3 

Data: 13 de dezembro de 2019 4 

Local: Câmara Municipal de Luís Gomes/RN 5 

Hora: 9:30h 6 

 7 

 8 

No décimo terceiro dia do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove com 9 

início às nove horas e trinta minutos, em segunda chamada, aconteceu na Câmara 10 

Municipal de Luís Gomes/RN, a vigésima sétima reunião ordinária do Comitê da 11 

Bacia Hidrográfica do Rio Apodi-Mossoró - CBH AM, com 13 membros titulares e 12 

suplentes, ou suplentes substituindo o seu titular, presentes, representantes da 13 

Sociedade Civil, Poder Público e Usuários de Água, conforme lista de presença. O 14 

Presidente do Comitê CBH AM, Rodrigo Guimarães de Carvalho, antes de iniciar 15 

a reunião agradeceu a presença de todos e passou a palavra para o anfitrião Vice-16 

Prefeito do município de Luís Gomes/RN, Luciano Pinheiro de Almeida, que 17 

agradeceu a presença de todos e contextualizou sobre a situação local. Em seguida, 18 

Rodrigo Guimarães, solicitou que os presentes realizassem uma breve apresentação 19 

para que todos pudessem se conhecer. Em seguida, no primeiro ponto de pauta: 1. 20 

Posse de novos membros, o representante do poder público municipal de Luís 21 

Gomes/RN, Luciano Pinheiro de Almeida, foi empossado como membro suplente 22 

do CBH AM. Em sequência, entrou na pauta: 2. Aprovação da ata da 26ª reunião 23 

ordinária e 9ª reunião extraordinária do CBH AM. Os membros solicitaram as 24 

correções pertinentes as suas respectivas falas e demais apontamentos que não estava 25 

claros no texto e, posteriormente, aprovaram as duas atas por unanimidade. Em 26 

continuidade, no ponto de pauta: 3. Eleição da diretoria, Rodrigo Guimarães 27 

explicou inicialmente que o regimento não estava muito claro sobre o quórum 28 

necessário para realizar a eleição da diretoria. Citou os Art. 8º, o qual trata sobre 29 

composição e o processo eleitoral da diretoria do colegiado, fazendo referência o 30 

quórum solicitado de maioria absoluta dos membros. Explicou que não ficava 31 

explicito que a maioria absoluta seria referente ao total de membros do comitê que 32 

correspondia a trinta conselheiros ou referente a maioria absoluta dos presentes. 33 

Ressaltou que o mandato da diretoria seria até o dia treze de dezembro e se não 34 

houvesse a eleição de diretoria, não se aplicaria o Art. 9º que tratava sobre situação 35 

de vacância, visto que não houve a saída da diretoria, mas o mandato estava 36 

encerrando. Citou o “Art. 43. Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos 37 

pelo Plenário”, pois, não estava claro sobre o quórum necessário para realizar a 38 

eleição da diretoria e não havia ocorrido vacância. Diante disso, em decorrência de 39 

não haver uma clareza sobre quórum necessário para votação da diretoria, o 40 

presidente colocou em votação a realização da eleição da diretoria considerando o 41 

disposto no Art. 43. O colegiado do CBH AM votou por unanimidade em realizar a 42 

eleição da diretoria na presente reunião, vigésima sétima reunião ordinária do CBH 43 

AM. O presidente solicitou aos presentes que se manifestassem caso tivessem 44 

interesse em concorrer a uma vaga na diretoria. Não houve manifestação de outros 45 

candidatos e a diretoria atual, composta pelo presidente Rodrigo Guimarães 46 

https://www.facebook.com/rodrigo.guimaraes.9028?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARDaa_J4d4q3-EXuSn3QiDqmaoNQ_06TxguIEpdlYC6g5mMq95Jlbf1t3jbHbslMI1KG-fNDeG41tAMe&fref=mentions
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(Universidade Estadual do Rio Grande do Norte - UERN), vice-presidente, Agnaldo 47 

Fernandes (Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Apodi – STR Apodi), e o 48 

secretário executivo, André Silva (Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos 49 

Recursos Hídricos - SEMARH), foi reconduzida por unanimidade. Conforme 50 

disposto no Art. 8º do regimento, a recondução será até treze de dezembro de dois 51 

mil e vinte e um. Em sequência, na pauta: 4.Indicação de suplente para o Conselho 52 

Estadual de Recursos Hídricos – CONERH, Rodrigo Guimarães explicou que em 53 

decorrência da representante da sociedade civil, Wagna Dantas, estar como 54 

presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Ceará-Mirim – CBH CM, seria 55 

realizada nova votação para que outro membro do CBH AM fosse indicado como 56 

conselheiro suplente no colegiado do CONERH. Solicitou que os presentes se 57 

manifestassem sobre o interesse em participar do colegiado. Vera Ribeiro, informou 58 

que gostaria de fazer parte do colegiado como suplente. Dessa forma, a indicação, 59 

Vera Maria Lucas Ribeiro, foi aprovada por unanimidade. Em continuidade, 60 

passou-se para o ponto de pauta: 5. Aprovação do Relatório Anual de Atividades 61 

de 2019. Nesse ponto foi realizada a leitura das atividades desenvolvidas pelo CBH 62 

AM, contemplando: as reunião ordinárias e extraordinárias com seus respectivos 63 

encaminhamentos; os cursos oferecido, conforme plano de capacitação; deliberações; 64 

termo de alocação; participações em eventos e reuniões; moções; ofícios enviados; e 65 

documentos recebidos. O relatório anual foi aprovado por unanimidade pelo 66 

colegiado presente. Em continuidade, na pauta: 6. Aprovação do plano de trabalho 67 

de 2020, apresentou-se as atividades prevista para o ano de 2020 que correspondiam 68 

a: Aprovação do orçamento anual (2020); Implementação do Plano de Capacitação; 69 

Participação em eventos, como o Encontro Estadual e Nacional de Comitês de Bacias 70 

Hidrográficas; Manutenção da base de dados da Agência Nacional de Águas – ANA; 71 

Acompanhar discussões sobre a cobrança pelo uso da água, de acordo com as 72 

tratativas do Estado; Organizar e articular ações de educação e conservação 73 

ambiental junto aos parceiros da área da bacia; Acompanhar o panorama das 74 

regularizações dos usos dos recursos hídricos/outorga; Participação em eventos e 75 

reuniões de interesse nacional e/ou Estadual que envolvem os comitês de bacias 76 

hidrográficas, gestão de recursos hídricos e meio ambiente, com o pré-agendamento 77 

das reuniões ordinárias do colegiado para: 28ª reunião ordinária - 13/03/2020 - Pau 78 

dos Ferros/RN, 29ª reunião ordinária - 15/05/2020 - Taboleiro Grande/RN, 30ª 79 

reunião ordinária - 14/08/2020 - Apodi/RN, 31ª reunião ordinária - 06/11/2020 - 80 

Mossoró/R; Reunião do Fórum Nacional de Comitês de Bacia Hidrográficas; 81 

Primeira reunião da Comissão de Alocação de Água; Visitas técnicas na área da 82 

bacia, com datas a serem definidas de acordo com a demanda. O plano de 83 

trabalho/atividades foi aprovado por unanimidade pelo colegiado presente. Em 84 

continuidade, no ponto de pauta: 7. Encaminhamentos da reunião de Areia 85 

Branca/RN e moção sobre a situação óleo no mar, Rodrigo Guimarães explicou 86 

que na 8ª reunião extraordinária não teve quórum, contudo a reunião houve e Iracy 87 

Wanderley do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente, por meio 88 

da representante do Núcleo de Apoio à Gestão Ambiental aos Municípios – 89 

NAGAM, realizou uma apresentação sobre a situação do óleo no litoral do Rio 90 

Grande do Norte, além os esclarecimentos e explicações do representante da Marinha 91 

do Brasil, Giovanni Granada. Diante do cenário, explicou que a diretoria havia 92 

https://www.facebook.com/agnaldo.fernandes.5?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARC2a3WASuu2QJtUFruzYDROOmu3K7d0hwiwB7ia2j6HHfLDqtm_yCO2ln1ZmJmAbGN6ZA2KRSkSLyUO&fref=mentions
https://www.facebook.com/agnaldo.fernandes.5?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARC2a3WASuu2QJtUFruzYDROOmu3K7d0hwiwB7ia2j6HHfLDqtm_yCO2ln1ZmJmAbGN6ZA2KRSkSLyUO&fref=mentions
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encaminhado um ofício para o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 93 

Naturais Renováveis – Ibama solicitando que o Centro de Defesa Ambiental da 94 

PETROBRAS fosse acionado para proceder a instalação de boias de contenção a fim 95 

de prevenir a entrada de óleo no estuário do rio Apodi-Mossoró, considerando que a 96 

instalação fosse realizada observando as necessidades de navegação do local de 97 

interesse. Também explicou que haviam minutado uma moção para ser apreciada na 98 

presente reunião, tendo como assunto a manifestação de insatisfação com a ausência 99 

de esclarecimentos por parte do Governo Federal. A minuta de moção foi exposta 100 

aos presentes e após a realização das correções e complementações solicitadas foi 101 

aprovada por unanimidade. Por fim, passou-se para a última pauta do dia: 8. 102 

Informes. Ruan Teixeira informou que no dia dezessete de dezembro de dois mil de 103 

dezenove iria ocorrer a apresentação da proposta de criação do Comitê da Bacia 104 

Hidrográfica do Rio Potengi – CBH Potengi ao colegiado do CONERH. Rodrigo 105 

Guimarães informou que com a aprovação da criação do CBH Potengi o Estado iria 106 

ter quatro comitês estaduais. Wagna Dantas informou houve a reunião do 107 

Parlamento da Águas, na Assembleia Legislativa do Estado, e foi exposto que os 108 

comitês tinham dificuldades em contribuir para gestão de recursos hídricos, como ter 109 

um plano de bacia, em decorrência da inexistência da cobrança pelo uso da água. 110 

Encaminhamento: 1. Encaminhar ofício para o CONERH solicitando a substituição 111 

do membro suplente Wagna Dantas por Vera Ribeiro; 2. Encaminhar a Moção 112 

aprovada ao público. O presidente do comitê agradeceu a presença de todos, a 113 

prefeitura de Luís Gomes/RN, desejou um Feliz Natal e bom Ano Novo e encerrou a 114 

reunião e eu, Ruan Otavio Teixeira, lavrei a presente ata, tendo os membros 115 

presentes subscritos a lista de presença que segue como parte integrante desta. 116 

 117 

 118 

Natal/RN, 13 de dezembro de 2019. 119 

 120 

 121 
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Rodrigo Guimarães de Carvalho 
 André Luiz Bezerra da Silva 

Presidente  Secretário Executivo 
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Ruan Otavio Teixeira 

Relator 
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