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Ao vigésimo dia do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, com inicio às nove 10 

horas e trinta minutos, em segunda convocação, ocorreu à primeira reunião 11 

extraordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Ceará-Mirim - CBH-CM, 12 

realizada na Paróquia São José, comunidade Estivas, Extremoz/RN, com a 13 

participação dos membros representantes do Poder Público, Sociedade Civil e 14 

Usuários de Águas. A Sra. Maria Lucimar Lopes Roque Costa, presidente do 15 

comitê coordenou e conduziu a reunião, verificou se havia quórum, deu as boas 16 

vindas e declarou aberta a primeira reunião extraordinária de 2019. Em seguida 17 

apresentou a pauta da reunião com os seguintes itens: Abertura. 1. Posse de 18 

novos membros; 2. Situação das comportas de maré do rio Ceará-Mirim e da 19 

ponte, BR-101 Norte, na comunidade de Estivas, em Extremoz/RN; 3. Informes. 20 

Encaminhamentos. A presidente Maria Lucimar passou para o primeiro ponto de 21 

pauta: 1. Posse de novos membros. As representantes da Secretaria de Estado e 22 

Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos – SEMARH, Marina Antongiovanni da 23 

Fonseca e Dilma Lucas da Silva, titular e suplente, respectivamente, foram 24 

empossadas para a gestão ate junho de 2019 quando se encerra o mandato 2015-25 

2019. No segundo ponto de pauta: 2. Situação das comportas de maré do rio 26 

Ceará-Mirim e da ponte, BR-101 Norte, na comunidade de Estivas, em 27 

Extremoz/RN, Maria Lucimar fez um histórico sobre o tema, o qual consta no 28 

relatório de visita técnica anexo a esta ata. Em seguida, o secretário de Meio 29 

Ambiente e Urbanismo de Extremoz/RN, Augusto Frazão, realizou alguns 30 

questionamentos a Maria Lucimar sobre a participação e atuação do DNOCS sobre 31 

ponto de pauta, os quais foram respondidos. Em continuidade, o vice-presidente do 32 

CBH CM, Herbert Dantas, sugeriu a criação de uma Comissão para ficar a frente e 33 

acompanhamento o andamento dos encaminhamentos sobre as comportas de 34 

maré junto as instituições envolvidas. O Pe. da Paróquia São Miguel do município 35 

de Extremoz/RN, João Pedro Sobrinho Filho, contextualizou sobre a falta de 36 

organização no município e estaria disposto a contribuir no que fosse possível e 37 

ressaltou a importância da atuação do CBH CM. A representante da SEMARH, 38 

Dilma Lucas da Silva, explicou que se tivessem o projeto e o orçamento referente 39 
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às comportas de maré seria mais fácil adquirir recursos de outras fontes. Um dos 40 

representantes de agricultores de Estivas, Adriano Veras Batista, complementou 41 

informando que o DNOCS detinha o orçamento das comportas e também havia 42 

realizado uma avaliação para substituir o atual sistema de comportas. A 43 

representante da SEMARH, Marina Antongiovanni da Fonseca, ressaltou a 44 

necessidade de ser solicitado um engenheiro para realizar a vistoria da 45 

ponte/estrutura das comportas para validar a preocupação de acidente que 46 

pudesse ocorrer pela situação atual visualizada nas fotos da visita técnica. O 47 

representante do Poder Público Municipal de Lajes/RN, Francisco Canindé, alertou 48 

para a questão da adutora instalada na estrutura de concreto das comportas, que 49 

seria mais um agravante para situação das comportas e ponte. O representante da 50 

Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental – ABES e engenheiro 51 

da Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte, Daniel Medeiros, 52 

ressaltou a importância da formação da comissão em decorrência da ausência do 53 

DNOCS nas reuniões do comitê. No tocante a estrutura da ponte, informou que 54 

seria de fácil recuperação, contudo, o mais preocupante correspondia ao 55 

sobrepeso da adutora instalada na estrutura de concreto das comportas/ponte e a 56 

vibração da adutora durante sua operação. Sugeriu encaminhar um ofício para o 57 

DNOCS RN com cópia para a regional de Fortaleza/ CE e determinar um prazo 58 

para resposta. Caso não haja resposta do ofício, o comitê avançaria a procura de 59 

outra esfera para tomar as providências cabíveis. Por fim, após um 60 

questionamento, informou que a executora da obra da adutora foi o município de 61 

São Gonçalo do Amarante/RN. O representante do Departamento Nacional de 62 

Infraestruturas – DNIT, Victor Martins, apontou outro problema, sobre o peso 63 

exercido pela maré e inundações refletindo na estrutura da ponte. Informou que 64 

passaria os dados para a engenharia do DNIT realizar uma avaliação com o intuito 65 

de solucionar os problemas apontados. Em sequência, a representante da CAERN, 66 

Vera Ribeiro, reiterou a necessidade de encaminhar um ofício com prazo de 67 

resposta ao DNOCS. Além disso, solicitar à SEMARH o encaminhamento de um 68 

ofício ao DNIT sobre a situação supracitada. Marina A. da Fonseca, levantou o 69 

questionamento se houve comunicação entre a executora da adutora com o DNIT. 70 

Complementou que seria interessante encaminhar ofícios para o DNOCS, o DNIT, 71 

a SEMARH e o Município de São Gonçalo de Amarante/RN. A presidente, Maria 72 

Lucimar, abriu um parêntese para agradecer a presença do ex-membro 73 

representante dos usuários de Extremoz/RN, Rilvan, afastado por motivos de 74 

saúde, que sempre alertou nas reuniões do comitê sobre a situação das comportas 75 
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e possíveis problemas que poderiam ocasionar. Em continuidade, houve a 76 

formação da comissão proposta por Herbert Dantas, a qual ficou composta da 77 

seguinte forma: Secretaria de Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos – SEMARH; 78 

Instituto de Gestão das Águas do Rio Grande do Norte - IGARN; Secretaria de 79 

Agricultura de Extremoz; Secretaria de Meio Ambiente de Extremoz; Departamento 80 

Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT; Paróquia de São Miguel; Adriano 81 

Veras Batista; José Xavier Sobrinho; Magno do Nascimento Leal; e Herbert Pinto 82 

Dantas, usuário. Após a formação da Comissão, foi agendada a primeira reunião 83 

da comissão para o dia 08 de março de 2019, às 9h, na paróquia São José, em 84 

Estivas, Extremoz/RN. Na pauta: 3. Informes. A representante do IGARN, Lidiane, 85 

informou que o comitê poderia solicitar um estudo ou monitoramento da situação 86 

da qualidade da água próximo às comportas. Maria Lucimar informou que recebeu 87 

a comunicação do representante do DNOCS, Jose Maria de Lima Gomes, que não 88 

poderia comparecer a reunião. Como já anteriormente tinha falado por telefone a 89 

respeito das comportas de maré, não fazem parte do Acervo do DNOCS, o que foi 90 

passado ao patrimônio do DNOCS foi a Barragem de Poço Branco. Mas, mesmo 91 

assim, diversos orçamentos foram feitos e encaminhados ao governo Federal 92 

durante os anos anteriores e todos foram negados por falta de recursos. O último 93 

orçamento o DG DNOCS conseguiu liberação no atual governo através do ministro 94 

do MDR a qual estamos subordinados e foi autorizada a licitação da recuperação 95 

das comportas de Maré. A licitação foi aberta e está em fase de procedimentos 96 

legais, para após essa fase ser contratada a empresa vencedora. Ficamos felizes 97 

que finalmente o gov. atendeu nossa programação. Essa e outras obras DE açudes 98 

no estado do RN estão sendo reiniciadas ou recuperadas. Encaminhamentos: 01. 99 

Solicitar um engenheiro do DNIT para avaliar a estrutura da ponte, na qual a 100 

estrutura das comportas encontra-se instalada; 02. Enviar ofício ao DNOCS com 101 

prazo para resposta sobre o andamento de recuperação ou substituição das 102 

comportas de maré, além de acompanhar o andamento do processo de licitação, 103 

caso esteja em andamento; 03. Solicitar ao IGARN um estudo da qualidade da 104 

água, salinidade, a montante das comportas; 04. Caso não haja resposta do 105 

DNOCS e DNIT, envia ofício à SEMARH, via comissão formada, com o relatório de 106 

campo em anexo para solicitar auxílio na resolução do problema com o envio de 107 

um engenheiro para avaliar a estrutura das comportas/ponte e articular junto ao 108 

DNOCS uma resolução do problema. Nada mais havendo a tratar, uma vez 109 

abordados todos os itens da pauta, a Sra. Maria Lucimar Lopes Roque Costa, 110 

agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião, e eu, Ruan Otavio Teixeira, 111 



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

2019 

lavrei a presente ata, tendo os membros presentes subscrito a lista de presença 112 

que segue como parte integrante desta ATA. 113 

 114 

Natal/RN, 20 de fevereiro de 2019. 115 
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Maria Lucimar Lopes Roque 
Presidente 
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 Ruan Otavio Teixeira 
 Relator 
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