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Data: 06 de junho 2019 5 

Local: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do 6 

Norte - IFRN, Campus Ceará - Mirim. 7 

Horário: 09h30min 8 

 9 
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Ao seis dia do mês de junho de dois mil e dezenove, com inicio às nove horas e 11 

trinta minutos, em segunda convocação, ocorreu à primeira reunião ordinária do 12 

Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Ceará-Mirim - CBH-CM, realizada no auditório 13 

da SEMARH Natal/RN com a participação dos membros representantes do Poder 14 

Público, Sociedade Civil e Usuários de Águas. A Sra. Maria Lucimar Lopes Roque 15 

Costa, presidente do comitê coordenou e conduziu a reunião, verificou se havia 16 

quórum, deu as boas vindas e declarou aberta a primeira reunião ordinária de 17 

2019. Em seguida apresentou a pauta da reunião com os seguintes itens: 18 

Abertura. 1ª. Posse de novos membros; 2ª. Aprovação da Ata da 1ª reunião 19 

ordinária de 2018; 3ª. Aprovação da Ata da 2ª reunião extraordinária de 2019; 20 

4ª. Apresentação das visitas técnicas; 5ª Situação dos encaminhamentos das 21 

reuniões anteriores; 6ª. Definição de novas datas para o mapeamento de 22 

conflitos e oportunidade da bacia; 7ª. Ocupação em áreas de APP em 23 

Barragem Engenheiro J. B. do Rego Pereira; 8ª. Informes. Encaminhamentos. 24 

A Sra. Maria Lucimar Lopes Roque Costa presidente do comitê que coordenou e 25 

conduziu a reunião verificou que havia quórum e deu as boas vindas e declarou 26 

aberta da segunda Reunião Ordinária do CBH de 2019. A presidente Maria 27 

Lucimar, explicou que antes de passar para os primeiros pontos de pauta, 28 

comentou que os novos membros não haviam  chegado, para dar pose  passaria 29 

para ponto de pauta 5.ªSituação dos encaminhamentos das reuniões 30 

anteriores; comentou que o comitê enviou ofício para o IDEMA solicitando 31 

compensação ambiental na bacia do Rio Ceará-Mirim, a relação de todos 32 

empreendimentos  que estão sendo feito na área da bacia. Não recebemos 33 

resposta. Foi encaminhado novamente oficio ao IDEMA, novamente não obtivemos 34 

resposta. Maria Lucimar externou suas angustias com relação à falta de atenção do 35 

IDEMA ao comitê, sabendo da impotência da parceira IDEMA ao comitê. Foi 36 

sugerido formar uma comissão para solicitar uma reunião com o diretor do IDEMA 37 

Leonlene de Sousa Aguiar. Comissão foi formada por, Wagna, Maria Lucimar e 38 

Herbert. Antes de passar para o primeiro ponto de pauta, Lucimar comentou que os 39 
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novos membros não haviam chegado, passaria para o segundo ponto de pauta. 2ª. 40 

Aprovação da Ata da 1ª. Reunião Ordinária 2019; aprovada 3ª. Aprovação da 41 

2ª Reunião Extraordinária de 2019; aprovada. 7ª. Ocupação em áreas de APP 42 

em Barragem Engenheiro J. B. do Rego Pereira, relatou; Herbert comentou 43 

sobre a situação da barragem e os conflitos existentes. A comissão da COMAR vai 44 

se reunir em julho ou agosto para discutir sobre a situação da barragem e sobre a 45 

abertura das comportas. Em seguida, Herbert deu boas vindas aos novos 46 

membros, comentou sobre a oficina realizada antes da reunião com os alunos do 47 

IFRN sobre a importância da bacia nos 16 municípios da bacia. Em sequência 48 

Maria Lucimar passou para o primeiro ponto de pauta 1ª. Posse de novos 49 

membros; Desejou boas vindas aos novos membros, em seguida se apresentaram 50 

e tomaram posse os seguintes membros: Luciana Maria Araújo Rabelo - Titular, 51 

Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do RN - FRN, Lajes/RN, 52 

Nicholas Sebastian Aires de Araújo - Titular, Instituto Federal de Educação, 53 

Ciências e Tecnologia do RN - IFRN, João Câmara/RN e Idesio Pedro de Lima – 54 

Titular, Prefeitura Municipal de Jardim de Angicos/RN. 4ª. Apresentação das 55 

visitas técnicas; Lucimar repassou sobre as visitas técnicas realizadas nos 56 

municípios de João Câmara, Fernando Pedrosa, Jardim de Angicos, e Pedra Preta. 57 

Comentou sobre um proprietário que possui uma nascente na sua propriedade, em 58 

Fernando Pedrosa, onde tem um zelo pela nascente, e conseguiu abastecer os 59 

animais mesmo na seca, pelo cuidado e zelo pela nascente. 6ª. Definição de 60 

novas datas para o mapeamento de conflitos e oportunidade da bacia; 61 

Mariana irá ministrar uma oficina para os membros do CBH-Ceará-Mirim. Ficou 62 

acordado de entrar em contato com Marina para definir a data. 8.ª Informes; 63 

Lucimar falou sobre o Fórum Potiguar Estadual, composto pelo os três comitês, 64 

surgiu em 2017 em Natal/RN, em 2018 foi realizado o 1ª Fórum Potiguar Estadual 65 

em Mossoró em parceria com o IFRN, comentou a importância do fórum para a 66 

bacia. Em 2019 será realizado o 2ª Fórum Potiguar será realizado em Natal/RN no 67 

período de 10 a 12 de setembro de 2019. Wagna falou e convidou os membros 68 

para participarem do 30º Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e ambiental 69 

-  ABES, será realizado de 16 a 19 de junho de 2019 no Centro de Convenções de 70 

Natal, no Rio Grande do Norte. Encaminhamento; apresentar na próxima reunião 71 

relatório da visita técnica realizada nos municípios de João Câmara, Fernando 72 

Pedrosa, Jardim de Angicos, e Pedra Preta e enviar para os membros. Nada mais 73 

havendo a tratar, uma vez abordados todos os itens da pauta, a Sra. Maria Lucimar 74 

Lopes Roque Costa, agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião, e eu, 75 



ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO CEARÁ-MIRIM 2019 

Lyana Gomes, lavrei a presente ata, tendo os membros presentes subscrito a lista 76 

de presença que segue como parte integrante desta ATA. 77 

 78 

Natal/RN, 18 de julho de 2019. 79 
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