
ATA DA QUARTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DA BACIA 1 

HIDROGRÁFICA DO RIO CEARÁ- MIRIM 2019 2 

 3 

 4 

Data: 07 de novembro 2019 5 

Local: Auditório da Secretária do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos - 6 

SEMARH 7 

Horário: 09h30min 8 

 9 

 10 

Ao sétimo dia do mês de novembro de dois mil e dezenove, com inicio às nove horas 11 

e trinta minutos, em segunda convocação, ocorreu à Quarta Reunião Extraordinária 12 

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

Auditório da Secretária do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos – SEMARH com a 14 

participação dos membros representantes do Poder Público, Sociedade Civil e 15 

Usuários de Águas. A Sra. Maria Wagna Araújo Dantas como presidente do comitê 16 

coordenou e conduziu a reunião, verificou se havia quórum, deu as boas vindas e 17 

declarou aberta a quarta reunião extraordinária de 2019. Em seguida, apresentou a 18 

pauta da reunião com os seguintes itens: Abertura. 1. Esclarecimento sobre a 19 

Eleição para a Diretoria do CBH- Ceará-Mirim, solicitada pelo membro Herbert 20 

Dantas; Encaminhamento. A presidente Wagna informou que recebeu um oficio do 21 

gabinete do Secretário de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos – 22 

SEMARH, solicitando ao comitê a realização de uma reunião para esclarecimento do 23 

questionamento feito pelo o membro Herbert Dantas, sobre a eleição sucessória da 24 

presidência desde comitê. Em seguida, Herbert Dantas falou que ficou indignado 25 

com a eleição da presidência realizada no dia 04 de julho de 2019, às 09h, na sala de 26 

reuniões da Prefeitura Municipal de Lajes/RN, no Palácio Alzira Soriano, 17 – 27 

Lajes/RN. No dia 7 de junho, entregou um oficio na SEMARH, relatando irregularidade 28 

no processo eleitoral para renovação da presidência deste comitê, sendo o processo 29 

conduzido pela senhora Maria Lucimar Roque Lopes de forma ilegal, quando a 30 

SEMARH deveria ter convocado novas eleições abertas para que todos os municípios 31 

e entidades da bacia pudessem participar livremente do processo eleitoral, tendo em 32 

vista que aquela diretoria já vinha com dois mandatos consecutivos e não poderia 33 

convocar uma nova eleição direta entre os atuais membros. A presidente fez a leitura 34 

do ofício enviado pelo Secretário João Maria Cavalcanti, solicitando à presidente 35 

deste comitê pautar o assunto solicitado pelo membro Herbert Dantas em 36 

assembleia geral. Wagna fez a leitura do ofício nº 003/2019 enviado por Herbert 37 

Dantas. O mesmo apresentou os futuros membros da prefeitura de Ceará-Mirim, 38 

mencionando que já tem um novo representante no poder executivo. Em seguida, 39 
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Reginaldo José Felipe, secretário de agricultura do município de Ceará-Mirim, se 40 

apresentou à plenária, em mãos apresentou o ofício de indicação do seu nome para 41 

substituir o ex-membro Francisco Flávio. Em seguida, o futuro membro suplente 42 

José Aureliano Silva dos Santos se apresentou em plenária. Herbert fez a leitura 43 

do ofício nº 002/2019 enviado ao Secretário João Maria Cavalcanti, no qual expôs a 44 

irregularidade na condução do processo sucessório da diretoria indicada do Comitê 45 

de Bacia Hidrográfica do Rio Ceará-Mirim, para o biênio 2019/2021. Shirliey externou 46 

em plenária a insatisfação sobre a fala do membro Herbert Dantas, demostrando que 47 

os membros do município de Lajes foram induzidos pela ex-presidente a votar na 48 

nova diretoria, contudo foi uma eleição aberta: “Herbert Dantas demonstrou uma falta 49 

de respeito aos membros de Lajes, tornando-se um desgaste ao comitê”. Em seguida, 50 

Wagna falou que foi citado no ofício nº 002/2019 e esclareceu à assembleia que 51 

outras eleições de diretoria foram realizadas na mesma formalidade, não foi diferente 52 

na eleição do biênio de 2019/2021 e ninguém fez nenhum questionamento,  deixou 53 

claro que faz parte de três comitês, do  Rio-Pitimbu, Rio  Ceará-Mirim e Rio Apodi-54 

Mossoró pela a ABES, além do CONERH: “Sou presidente deste comitê por ter sido 55 

eleita de fato e de direto pela assembleia que é soberana”, enfatizando que não é 56 

funcionária do IFRN e sim da Fundação de Apoio a Pesquisa – FUNCERN, e 57 

representa a sociedade civil neste comitê. O pesquisador da SEMARH/COGERH, 58 

Ruan Teixeira, fez uma apresentação considerando o histórico referente à alteração 59 

no regimento interno do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Ceará-Mirim – CBH 60 

Ceará-Mirim. Na apresentação, foi exposto que na segunda reunião ordinária de dois 61 

mil e dezoito a Secretária Executiva há época, Marcia Egina, havia explicado que 62 

havia a possibilidade de realizar a alteração do regimento interno referente ao 63 

processo eleitoral, sendo possível a recondução dos membros pelo período de quatro 64 

anos, visto que, o processo de eleição seria complicado mediante a situação do 65 

Estado na obtenção de recursos para realizar o processo eleitoral que era composto 66 

por mobilização dos segmentos, encontros regionais, plenárias setoriais e assembleia 67 

e posse dos membros. Complementou que na terceira reunião extraordinária do 68 

comitê houve a apresentação da proposta de modificação do regimento interno e essa 69 

foi aprovada por unanimidade pelos membros presentes conforme disposto no 70 

regimento interno do CBH Ceará-Mirim. No início do ano de dois mil e dezenove 71 

houve o afastamento da Secretária Executiva, Márcia Egina, nessa ocasião quando a 72 

equipe que auxiliava os comitês não encontrou a documentação com proposta de 73 

alteração do regimento interno assinada por um terço dos membros. Diante disso, 74 

pensou-se que a aprovação realizada na terceira reunião extraordinária de dois mil e 75 
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dezoito havia sido referente a proposta a ser encaminhada ao colegiado e em outra 76 

reunião que seria aprovada conforme trâmite descrito no regimento interno. Com a 77 

nova Secretaria Executiva, na primeira reunião ordinária de dois mil e dezenove 78 

retomou-se a pauta de alteração do regimento interno considerando a etapa anterior 79 

da terceira reunião extraordinária de dois mil e dezoito. Explicada a situação na 80 

reunião ordinária em dois mil e dezenove, houve a aprovação da alteração do 81 

regimento interno na segunda reunião extraordinária de dois mil e dezenove. Nessa 82 

apresentação o pesquisador explicou aos membros do CBH Ceará-Mirim que o 83 

dispositivo de recondução estava descrito no regimento interno do Comitê da Bacia 84 

Hidrográfica do Rio Apodi-Mossoró – CBH Apodi-Mossoró, contudo o CBH Apodi-85 

Mossoró não havia atentado para esse dispositivo e havia realizado o processo 86 

eleitoral no ano de dois mil e dezessete. Alterado o regimento interno houve a reunião 87 

de posse/recondução dos membros integrantes do comitê pelo período de quatro 88 

anos e eleição da diretoria por dois anos. Conforme solicitação do membro 89 

representante dos usuários de água, Herbert Dantas, que havia questionado o 90 

processo de recondução, a Coordenação de Planejamento e Gestão de Recursos 91 

Hídricos – COGERH da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos 92 

Hídricos – SEMARH solicitou um parecer jurídico a Assessoria Jurídica do Secretário 93 

de Estado da SEMARH. Nesse período, a COGERH entrou em contato com a ex-94 

secretária executiva, Marcia Egina, a qual informou que a alteração do regimento teria 95 

sido efetivada na terceira reunião extraordinária de dois mil e dezoito e informou onde 96 

estava a documentação solicitando a alteração do regimento interno com a assinatura 97 

de um terço dos membros, conforme disposto no regimento interno do CBH Ceará-98 

Mirim. Em sequência a essa contextualização, o pesquisador leu o parecer jurídico da 99 

Assessoria Jurídico, que foi favorável ao trâmite realizado pelo colegiado do CBH 100 

Ceará-Mirim visto que seguiu o disposto no regimento interno do colegiado. Foi 101 

enviado para o e-mail do membro Herbert Dantas toda documentação do processo 102 

sucessório, ele questionou que foi pego de surpresa, porém foi apresentado em 103 

plenária o e-mail aberto do comitê confirmando o envio da documentação. Foi lido em 104 

plenária o parecer jurídico acerca da legalidade do trâmite de recondução dos 105 

membros do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Ceará-Mirim. A senhora Lucimar 106 

pediu a palavra, pois sentiu acusada pelo membro Herbert Dantas, como se a 107 

ausência dos 12 municípios na reunião fosse culpa dela, explicou que foram visitados 108 

os 16 municípios que pertencem à bacia, o convite para participar deste comitê foi 109 

realizado, mas não poderia obrigar todos os municípios participarem: “Foram 110 

realizadas reuniões de sensibilização nos 16 municípios e Herbert Dantas é 111 



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

2019 

consciente disso”. Lucimar externou sua indignação com as acusações do membro 112 

Herbert Dantas, que comentou que ela fez uma eleição ilegal e induziu os membros 113 

do município de Lajes e os demais membros a votarem na chapa indicada por ela. O 114 

membro Herbert Dantas informou que irá levar para reunião do CONERH a pauta 115 

sobre a irregularidade na condução do processo sucessório da diretoria indicada do 116 

CBH do Rio Ceará-Mirim para o biênio 2019/2021. Em seguida, Vera Ribeiro fez 117 

menção sobre o desgaste que está acontecendo no comitê, e relatou que o parecer 118 

jurídico comprova que a legalidade da eleição. Tennyson relatou seu retorno ao 119 

comitê, fez parte da criação, em função de alguns problemas se ausentou do comitê 120 

por alguns anos: “Em meados 2017, retornei ao comitê, externei as minhas angústias 121 

à presidente Maria Lucimar, a falta de água  que servia para perenizar o rio, 122 

enquanto existe na barragem de Poço Branco, por causa de situações políticas essa 123 

água era aprisionada”. Tennyson falou que o membro Herbert vem fazendo várias 124 

ligações tanto pra ele, como outros usuários e pessoas de repartições públicas, para 125 

ter apoio no comitê e na comissão de alocação de água,  e que não é de acordo com 126 

o fato de Herbert querer colocar membros do seu interesse pessoal no comitê: “O 127 

trabalho que a comissão vem fazendo é um trabalho paralelo, o comitê do Ceará-128 

Mirim tem que ser informado e estar presente na comissão, e vejo que o mesmo está 129 

fazendo um trabalho paralelo, para poder colocar outras pessoas para mudar e alterar 130 

tudo que esta sendo construído neste comitê”. O membro Herbert pediu para 131 

Tennyson comentar como é o presidente da comissão de alocação de água, 132 

Tennyson relatou que o mesmo sempre faz reuniões em Poço Branco por ser um 133 

município onde existe mais burburinho político. A presidente Wagna solicitou aos 134 

membros Tennyson e Herbert nas próximas reuniões trazerem os resultados do 135 

boletim das reuniões de acompanhamento de alocação de água. Canindé falou que a 136 

eleição da presidente Wagna foi legal, teve voto de maioria, e deixou claro que o 137 

município de Lajes está sempre presente nas reuniões, se não fosse os membros de 138 

Lajes não teria quórum, não é culpa da presidência se alguns municípios não têm 139 

interesse de participar: “Se houvesse outra eleição o resultado seria o mesmo”. 140 

Wagna comentou que foi realizada uma reunião com a câmara técnica, com a 141 

participação dos membros Daniel, Vera Ribeiro e Wagna. Em seguida, Vera Cirilo 142 

comentou sobre sua apresentação do plano no IGARN, sentiu falta da presença dos 143 

comitês na palestra, que seria de grande importância para os comitês: “Não existe 144 

gestão de recursos hídricos sem plano de bacia e sem comitê. Os comitês devem 145 

priorizar a elaboração do Plano de Bacia, a partir do plano tudo acontece, onde 146 

diagnosticamos os conflitos. O Termo de Referência - TDR do comitê Ceará-Mirim, foi 147 
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iniciado por mim, Glaucia e Herbert Dantas”. Foi sugerido por Lucimar que a 148 

presidente Wagna convide Vera Cirilo para apresentar aos membros deste comitê 149 

sobre o plano de bacia na próxima reunião. A presidente Wagna questionou aos 150 

membros se diante de tudo que foi discutido em reunião e dos questionamentos feitos 151 

pelo conselheiro Herbert, e diante de uma assembleia soberana, se seria necessária 152 

uma nova eleição da presidência com chapas com os atuais membros, e pediu para 153 

todos se pronunciem se os membros achavam que a eleição ocorreu de forma licita e 154 

legal. Wagna deixou bem claro para o membro Herbert que sua gestão será 155 

transparente e que diante do resultado, esse assunto da eleição se encerra nessa 156 

reunião. Dos 11 membros presentes na reunião, 10 membros foram a favor da 157 

permanência da presidente Wagna, por achar lícito e legal o processo sucessório da 158 

presidência do CBH-Ceará-Mirim. O membro Herbert disse que irá solicitar um 159 

procedimento eleitoral igual aos outros comitês de forma transparente, criando uma 160 

comissão com os órgãos SEMARH e IGARN para analisar o processo sucessório da 161 

presidência deste comitê. Nada mais havendo a tratar, uma vez abordados todos os 162 

itens da pauta, a Sra. Maria Wagna Araújo Dantas agradeceu a presença de todos e 163 

encerrou a reunião, e eu, Lyana Silva Gomes de Melo, lavrei a presente ata, tendo 164 

os membros presentes subscrito a lista de presença que segue como parte integrante 165 

desta ATA. 166 

 167 

 168 

Natal/RN, 07 de novembro de 2019. 169 
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