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Ao terceiro dia do mês de julho de dois mil e dezenove, com inicio às nove horas e 10 

trinta minutos, em segunda convocação, ocorreu à quarta reunião extraordinária do 11 

Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Ceará-Mirim - CBH-CM, realizada na sala de 12 

reuniões da Prefeitura Municipal de Lajes/RN, com a participação dos membros 13 

representantes do Poder Público, Sociedade Civil e Usuários de Águas. A Sra. 14 

Maria Lucimar Lopes Roque Costa, como membro do comitê coordenou e conduziu 15 

a reunião, verificou se havia quórum, deu as boas vindas e declarou aberta a 16 

quarta reunião extraordinária de 2019. Em seguida apresentou a pauta da reunião 17 

com os seguintes itens: Abertura. 1. Posse aos novos membros; 2. Eleição da 18 

nova diretoria; 3. Informes. Encaminhamentos. Maria Lucimar informou que seu 19 

mandato foi encerrado no dia 25 de junho de 2019. O mandato dos membros foi 20 

reconduzido de acordo com a alteração do regimento do artigo sexto, inciso 3º 21 

parágrafo 4ª. Sendo esta redação aprovada: “§ 4º A duração do mandato de cada 22 

um dos representantes eleitos será de quatro anos, permitida uma única 23 

recondução por igual período, mediante aprovação no plenário e registro em ata, 24 

com a presença da maioria absoluta dos membros presentes (50% + 1). De acordo 25 

com a mudança do regimento, os membros foram reconduzidos para mais um 26 

mandato de quatro anos. Lucimar comentou que existem vagas para novos 27 

membros, e que foram realizadas visitas técnicas na bacia, sendo constatada certa 28 

rejeição em alguns municípios, ela acredita que a nova gestão vai fazer novas 29 

visitas aos municípios em busca de novos membros. Lucimar sugeriu aumento do 30 

número de membros da câmara técnica para o caso de algum membro não poder ir 31 

para reunião, o comitê possa contar com outro membro. Na sequência, Herbert 32 

questionou a condução sucessória da bacia hidrográfica. Então Ruan explicou 33 

sobre a mudança do regimento esclarecendo as dúvidas sobre o processo. Em 34 

seguida, Lucimar apresentou aos membros o nome da sua candidata a presidente 35 

do comitê, Wagna, membro da sociedade civil, comprometida com a causa e 36 

sempre presente nas reuniões e nas ações. Wagna agradeceu pela indicação, 37 

externou sobre o compromisso e a responsabilidade com o comitê e suas ações, e 38 

solicitou aos membros apoio durante seu mandato. Lucimar também sugeriu o 39 
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vice-presidente, o membro Rogério, o mesmo aceitou o convite. Herbert comentou 40 

que por ser favor da legalidade, levaria o processo sucessório ao setor jurídico para 41 

apreciação dos órgãos responsáveis da SEMARH e do IGARN. Lucimar 42 

apresentou à plenária e deu posse ao novo membro da SEMARH André Luiz e, em 43 

seguida, o mesmo foi eleito pela plenária como secretário executivo do comitê. Em 44 

seguida, foi realizada a eleição de presidente e vice-presidente, tendo como chapa 45 

única Wagna e Rogério, os quais foram eleitos por 15 votos e uma abstenção. 46 

Herbert explicou que não iria votar por não concordar com o processo sucessório 47 

realizado nessa reunião, por isso iria esperar a resposta do setor jurídico dos 48 

órgãos da SEMARH e do IGARN. Lucimar agradeceu aos membros pela confiança 49 

e apoio recebido durante seu mandato e afirmou que continuaria contribuindo para 50 

crescimento e ações do comitê do rio Ceará-Mirim. Herbert comentou sobre o 51 

andamento da comissão de Poço Branco, mencionou que irá entrar em contato 52 

com os prefeitos dos municípios da bacia para falar da importância e 53 

responsabilidade que os mesmos devem ter sobre o leito do rio. Nada mais 54 

havendo a tratar, uma vez abordados todos os itens da pauta, a Sra. Maria 55 

Lucimar Lopes Roque Costa agradeceu a presença de todos e encerrou a 56 

reunião, e eu, Lyana Silva Gomes de Melo, lavrei a presente ata, tendo os 57 

membros presentes subscrito a lista de presença que segue como parte integrante 58 

desta ATA. 59 
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Natal/RN, 22 de agosto de 2019. 62 
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