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ATA DA VIGÉSIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DA 1 

BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO APODI-MOSSORÓ 2 
 3 

Data: 16 de agosto de 2019 4 
Local: Câmara Municipal de Upanema/RN 5 
Hora: 10:30h 6 
 7 

No décimo sexto dia do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove com início às 8 
dez horas e trinta minutos, em segunda chamada, aconteceu na Câmara Municipal de 9 
Upanema/RN, a vigésima sexta reunião ordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica 10 

do Rio Apodi-Mossoró - CBH AM, com 16 membros titular, ou suplente 11 
substituindo o seu titular, presentes, representantes da Sociedade Civil, Poder Público 12 
e Usuários de Água, conforme lista de presença. O Presidente do Comitê CBH AM, 13 
Rodrigo Guimarães de Carvalho, antes de iniciar a reunião relatou a insatisfação 14 
dos presidentes dos três comitês estaduais quanto à condução e implementação do 15 

planejamento referente à execução das atividades dos comitês pela Secretaria de 16 

Estado de Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos – SEMARH considerando os 17 
recursos do PROCOMITÊS destinados à execução do planejamento anual. Citou que 18 

no Estado do Ceará a tratativa era bem diferente visto que o governador se reunia a 19 
cada seis meses com os comitês para saber a demanda de cada colegiado. Expôs que 20 

no atual momento, os comitês não tinham sido chamados para uma reunião com o 21 
secretário da SEMARH. Em seguida, o presidente passou a palavra para o vereador 22 

de Upanema/RN, Aisamaque Dalyton, que agradeceu a presença dos presentes e 23 
explicou sobre sua atuação e citou a situação da barragem de Umari, além de 24 
ressaltar que os encaminhamentos da reunião tivessem uma agenda coletiva. O 25 

presidente, após expor a insatisfação com a SEMARH, colocou em votação a 26 
inserção de pauta: Moção manifestando repúdio a forma como a SEMARH vem 27 

tratando os três comitês de bacia do Estado. A moção foi aprovada com três 28 
abstenções entre estas a SEMARH e o IGARN. Então no primeiro ponto de pauta, 29 

Moção, o presidente apresentou a moção previamente minutada para adiantar o 30 

andamento da reunião. Os membros do colegiado realizaram suas contribuições para 31 
a moção que posteriormente em votação foi aprovada com duas abstenções dos 32 
representantes da SEMARH e IGARN. Em sequência, no ponto de pauta, 2. 33 

Aprovação da Ata da 25ª reunião ordinária do CBH AM, a ata foi aprovada após 34 
as correções solicitadas pelo presidente do comitê, Rodrigo Guimarães, e pelo 35 
Diretor-Presidente do IGARN, Caramuru Paiva. Em sequência, no ponto de pauta, 3. 36 
Eleição da Secretaria Executiva do CBH AM, o representante da SEMARH, 37 
André Luiz Bezerra da Silva, se candidatou ao cargo de secretário executivo do 38 

comitê. Como não houve outra candidatura, o presidente colocou em votação, sendo 39 
André Silva eleito com uma abstenção. Em continuidade, na pauta, 4. Apresentação 40 

do IGARN: Projeto RN mais segurança de açudes e barragens, Rodrigo 41 
Guimarães explicou que o diretor do IGARN havia procurado o comitê para inserir 42 
essa pauta na presente reunião. No tocante a pauta, o Diretor-Presidente do IGARN, 43 
Caramuru Paiva, contextualizou que atualmente a questão de vistoria, monitoramento 44 
e regularização de barragens estava sendo mais pautado em decorrência dos 45 

ocorridos nas barragens de rejeito em Minas Gerais. Reiterou que na vigésima quinta 46 
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reunião ordinária do CBH Apodi-Mossoró o IGARN havia apresentando o cenário 47 
das barragens no Estado e especificamente na bacia hidrográfica do rio Apodi-48 

Mossoró. Explicou que até a atual data o instituto havia realizado mais de cem 49 
vistorias e iriam finalizar no corrente ano cento e vinte vistorias, obtendo um 50 
panorama do Estado sobre a situação dos reservatórios. Além das vistorias, também 51 
estavam buscando soluções para a situação atual das barragens do Estado e citou que 52 
a governadora havia criado um comitê permanente de segurança de barragens. 53 

Explicou que esse comitê teria formado um de Grupo de Trabalho – GT composto 54 
pelas instituições SEMARH, IGARN e Defesa Civil. Esse GT havia elaborado a 55 
minuta inicial do Política Estadual de Segurança de Barragens – PESB, visto que, o 56 

Política Nacional de Segurança de Barragens – PNSB, por ter abrangência nacional, 57 
tinha algumas lacunas que foram abordadas no PESB. Informou que no dia trinta e 58 
um de agosto do corrente ano iria ocorrer uma reunião com a presença de diversos 59 
atores no Estado, que seriam convidados, como o comitê, para apresentar a minuta 60 
do PESB e realizarem o fechamento do texto e, em seguida, encaminhá-la para a 61 

Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte – ALRN. Ressaltou que 62 

concomitantemente a essas ações do comitê, o instituto estudava maneiras dentro do 63 
arcabouço legal para atender as demandas das barragens. Nessa perspectiva, explicou 64 

que na fiscalização, vistoria e regulação de reservatórios o IGARN havia identificado 65 
uma portaria destinada para reservatórios que possuíam cinco quilômetros 66 

quadrados, simplificando a ação do instituto. Explicou que dos seis mil reservatórios, 67 
aproximadamente cinco mil e quinhentos possuíam área com as características da 68 

portaria. Enfatizou que o IGARN tinha funcionários capacitados pelos melhores 69 
especialistas de segurança de barragens da Agência Nacional de Águas – ANA, além 70 
da autoridade nacional que estava como Coordenador de Gestão Operacional do 71 

IGARN, profº. Antônio Righetto. Nesse contexto, estavam elaborando uma 72 
capacitação para as secretarias dos municípios para que no período de inverno não 73 

houvesse a transferência de responsabilidade de inspeção do município para o 74 
Estado. Essa iniciativa visava capacitar os municípios para que pudessem acionar o 75 

IGARN em casos que realmente as barragens estivessem em risco. Enfatizou mais 76 

uma vez que isso não iria sobrecarregar os municípios na execução dessas atividades, 77 
propostas na capacitação. Citou que essa ação traria três vantagens, sendo a 78 
regularização dos proprietários, a agilização de documentações na perspectiva de 79 

adquirirem crédito e quando o Estado tivesse recursos estariam na lista para serem os 80 
primeiros a terem as barragens passando por uma manutenção. Nesse contexto, o 81 
IGARN havia solicitado ao comitê a indicação de alguns municípios para realizar a 82 
capacitação e regularização das barragens. O presidente do comitê verificou os 83 
municípios que tinham assento no colegiado e observou que os municípios mais 84 

afetados ou com situação mais preocupante estariam no alto e médio oeste. Ficou 85 
acordado que o comitê iria encaminhar ofício para os municípios que tinham assento 86 

no comitê e para Rafael Fernandes, município do representante de usuários de água, 87 
Ubiraci Anastácio. Em seguida com as respostas dos municípios iriam entrar em 88 
contato com o IGARN. Em sequência, na pauta: 4. II Encontro Estadual de 89 

Comitês de Bacias Hidrográficas do Rio Grande do Norte e XXI Encontro 90 
Nacional de Comitês de Bacia Hidrográfica, o presidente do comitê explicou que 91 

gostaria de viabilizar a participação dos membros do colegiado para participar do II 92 
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Encontro Estadual de Comitês de Bacias Hidrográficas que iria ocorrer em Natal/RN. 93 
Explicou que era um espaço para os comitês debaterem e trocarem experiência sobre 94 

os recursos hídricos do Estado. Informou que o site do evento estava funcionamento 95 
e os membros poderiam acessar para ver a programação e realizar a inscrição, sem 96 
custo para os membros de comitê. Ressaltou que estariam fazendo o levantamento 97 
dos membros que gostariam de participar do evento para ver a possibilidade de 98 
viabilização de diárias, mas não se comprometeria em garanti-las visto que ele só 99 

solicitava o recurso e o ordenador da despesa era o secretário da SEMARH. 100 
Caramuru Paiva enfatizou que para quem era militante pela causa dos recursos 101 
hídricos, o ECOB era o maior evento do Estado com essa temática. Complementou 102 

que na próxima semana estariam entregando o convite para a governadora, Fátima 103 
Bezerra, conforme solicitado pelo fórum estadual de comitês. Rodrigo finalizou 104 
informando que iriam passar uma lista pelo whatsapp para levantar os nomes dos 105 
membros que gostariam de participar do evento. Sobre o Encontro Nacional de 106 
Comitês de Bacias Hidrográficas, explicou que se a SEMARH comprasse as 107 

passagens com antecedência seria possível viabilizar a ida de mais de três membros. 108 

Isso seria possível porque os recursos destinados as viagens não teriam sido 109 
utilizados totalmente em decorrência da SEMARH não ter viabilizado as compras de 110 

passagens conforme planejamento anual de trabalho do comitê. Dessa forma, 111 
reforçou que seria uma proposta porque ele teria apenas a prerrogativa de solicitar, 112 

mas quem liberava o recurso era o ordenador de despesas, secretário da SEMARH. 113 
Para o critério de escolha dos membros, o representante de usuários de águas, 114 

Ubiraci Anastácio, sugeriu que levasse em consideração a presença nas reuniões e a 115 
participação na Câmara Técnica do comitê. Ficou definido que o comitê iria fazer 116 
esse levantamento para solicitar a compra de passagens aéreas e emissão de diárias. 117 

Antes da próxima pauta, Rodrigo Guimarães registrou a posse da representante 118 
titular de usuários de água, CAERN, Margarida Martins Moura Henriques. Na pauta, 119 

5. Câmara Técnica do CBH AM, o presidente do comitê explicou que o 120 
representante da UFERSA e coordenador da Câmara Técnica – CT, Jorge Filho, 121 

havia se ausentado para fazer um pós-doutorado fora do Brasil, dessa forma a CT 122 

estava sem coordenação. A presidência do comitê iria realizar a convocação da 123 
reunião da CT pós ENCOB. Em sequência, passou-se para a pauta 6. Informes. 124 
André Nunes explicou que, após encaminhamento da 25ª reunião ordinária, em 125 

Serrinha dos Pintos/RN, havia realizado uma avaliação do plano de capacitação e 126 
verificado que tanto o IGARN como o comitê não tinham nenhum curso em comum 127 
para ser realizado em conjunto, apenas teria a realização do fórum estadual. 128 
Informou também que os cursos do plano de capacitação estavam disponíveis na 129 
plataforma da Agência Nacional de Águas - ANA. Complementou que iriam realizar 130 

dois cursos no mês de outubro sobre Enquadramento de corpos d’águas e Plano de 131 
Recursos Hídricos. Havia ocorrido a conserto da adutora de engate rápido de Pau do 132 

Ferros, além de citar o retorno do abastecimento de Pilões/RN. Rodrigo Guimarães 133 
informou que no ECOB haveria cinco minicursos oferecidos aos participantes. 134 
Estavam finalizando um livro sobre a BHRAM e estava faltando apenas um recurso 135 
no valor de cinco mil reais para fazer a diagramação e correção ortográfica. 136 
Caramuru Paiva informou que estava aberto o edital de bolsistas pesquisadores do 137 

IGARN/FAPERN e quem tivesse interesse poderia acessar o site do instituto: 138 
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COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFq 

DO RIO APODI-MOSSORO 
www.igam@m .gov.br para obter mais informações. Complementou que edital da 
SEMARH sairia em breve. Wagna Dantas informou que nas próximas 
apresentações da atualização e revisão do plano estadual seria interessante todos 
participarem e questionarem os dados apresentados. Rodrigo Guimarães 
complementou o informe, explicando que havia uma comissão de acompanhamento 
da atualização e revisão do plano estadual de recursos hídricos no Conselho Estadual 
de Recursos Hídricos - CONERH, mas os comitês que estavam incluídos na referida 
comissão haviam sido retirados. Finalizado os informes, ficou acordado que na pauta 
6. Visita Técnica, da barragem de Umari, ocorreria após a almoço. 
Encaminhamento: 1. Encaminhar ofício para os municípios que tinham 
representação no colegiado para atender a demanda do IGARN; 2. Solicitar os nomes 
dos membros que iriam para o ECOB; 3. Fazer a lista dos membros para participar 
do ENCOB de acordo com os critérios estabelecidos (presença nas reuniões) . O 
presidente do comitê agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião e eu, Ruan 
Otavio Teixeira, lavrei a presente ata, tendo os membros presentes subscritos a lista 
de presença que segue como parte integrante desta. 

Rodrigo Gu?marães de Carvalho 
Presidente 

Natal/RN, 16 de agosto de 2019. 

~rra da Silva 
Secretário Executivo 

~ ~ ;{.XMíw.. 
Ruan Otavio Teixeira 

Relator 
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