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Local: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do 6 
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Ao vigésimo e terceiro dia do mês de abril de dois mil e dezenove, com inicio às 11 

nove horas e trinta minutos, em segunda convocação, ocorreu à segunda reunião 12 

extraordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Ceará-Mirim - CBH-CM, 13 

realizada no Instituto Federal do Rio Grande do Norte na BR – 304 Km 120,s/n, 14 

centro, Lajes – RN, com a participação dos membros representantes do Poder 15 

Público, Sociedade Civil e Usuários de Águas. A Sra. Maria Lucimar Lopes Roque 16 

Costa, presidente do comitê coordenou e conduziu a reunião, verificou se havia 17 

quórum, deu as boas vindas e declarou aberta a segunda reunião extraordinária de 18 

2019. Em seguida apresentou a pauta da reunião com os seguintes itens: 19 

Abertura. 1. Votação da mudança do regimento sobre o mandato dos 20 

membros; 2. Aprovação do relatório de atividades de 2018. Informes. 21 

Encaminhamentos. A presidente Maria Lucimar comentou do Fórum Parlamentar 22 

das Águas realizado na Assembleia Legislativa, coordenado pelos deputados 23 

Francisco, Eudiane, Isolda e Ubaldo, os comitês têm uma cadeira especial neste 24 

fórum. 1. Votação da mudança do regimento sobre o mandato dos membros; foi 25 

sugerida a mudança no regimento do artigo sexto, inciso 3º parágrafo 4ª. Sendo 26 

esta redação aprovada: “§ 4º A duração do mandato de cada um dos 27 

representantes eleitos será de quatro anos, permitida uma única recondução por 28 

igual período, mediante aprovação no plenário e registro em ata, com a presença 29 

da maioria absoluta dos membros presentes (50% + 1). (Incluído pela Segunda 30 

Reunião Extraordinária do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Ceará-Mirim, 23 de 31 

abril de 2019)”. Foi discutida em plenário a ausência de membros dos municípios 32 

que pertence à bacia, no qual foi sugerido enviar ofícios para as 16 prefeituras para 33 

convidá-los para fazer parte do comitê. 2. O relatório de atividades de 2018 não foi 34 

concluído, falta inserir o registro fotográfico das visitas técnicas. Ruan mencionou a 35 

documentação que compõe o relatório, informou que o mesmo é ponto de 36 

certificação do PROCOMITÊS, e sugeriu aprovar o relatório e posteriormente 37 

encaminhar aos membros o documento completo em PDF. Sugestão acatada pelo 38 

Colegiado, o relatório de atividades de 2018 foi aprovado. 3. Informes. Maria 39 



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

2019 

Lucimar informou que recebeu a ligação do representante do DNOCS, José Maria 40 

de Lima Gomes e do representante da prefeitura de Taipu Dedé. 41 

Encaminhamentos: 01. Solicitar um engenheiro do DNIT para avaliar a estrutura 42 

da ponte, na qual a estrutura das comportas encontra-se instalada; 02. Enviar ofício 43 

ao DNOCS com prazo para resposta sobre o andamento de recuperação ou 44 

substituição das comportas de maré, além de acompanhar o andamento do 45 

processo de licitação, caso esteja em andamento; 03. Solicitar ao IGARN um 46 

estudo da qualidade da água, salinidade, a montante das comportas; 04. Caso não 47 

haja resposta do DNOCS e DNIT, enviar ofício à SEMARH, via comissão formada, 48 

com o relatório de campo em anexo para solicitar auxílio na resolução do problema 49 

com o envio de um engenheiro para avaliar a estrutura das comportas/ponte e 50 

articular junto ao DNOCS uma resolução do problema. Nada mais havendo a tratar, 51 

uma vez abordados todos os itens da pauta, a Sra. Maria Lucimar Lopes Roque 52 

Costa agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião, e eu, Lyana Silva 53 

Gomes de Melo, lavrei a presente ata, tendo os membros presentes subscrito a 54 

lista de presença que segue como parte integrante desta ATA. 55 

 56 

Natal/RN, 28 de maio de 2019. 57 
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