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Data: 26 de setembro 2019 5 

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

Norte - IFRN, João Câmara - RN 7 

Horário: 09h30min 8 
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Aos vinte e  seis do mês de setembro de dois mil e dezenove, com inicio às nove 11 

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

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

no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – 14 

IFRN em João Câmara com a participação dos membros representantes do Poder 15 

Público, Sociedade Civil e Usuários de Águas. A Sra. Maria Wagna Araújo 16 

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

quórum, deu as boas vindas e declarou aberta a Terceira Rreunião Ordinária do 18 

CBH-CM de 2019. Em seguida, apresentou a pauta da reunião com os seguintes 19 

itens: Abertura. 1º. Leitura e aprovação da ata da 2ª reunião ordinária 2019; 2º. 20 

Aprovação da Ata da 3ª reunião extraordinária de 2019; 3º. Avaliação do 21 

Encontro de Comitê de Bacias Hidrográfica do RN (ECOB) 4º. Energia Rural – 22 

Decreto n° 9.642/2018; 5º. Informações sobre alocação de água na Bacia; 6º. 23 

Informes sobre o ENCOB-2019 e demais assuntos; Encaminhamentos. A Sra. 24 

Wagna, presidente do comitê, iniciou a reunião justificando a não realização da 25 

palestra sobre o decreto nº 9.642/2018 referente à Energia Rural que, por motivo 26 

do tempo hábil, não foi possível a realização. Falou do trabalho que a Neoenergia 27 

vem fazendo na redução de custo aos pequenos irrigantes. Ficou acordado na 28 

próxima reunião inserir esse ponto na pauta. Vera Cirilo suplente do professor 29 

Righetto comentou que o mesmo sugeriu uma inclusão de pauta sobre o plano de 30 

bacia. Em seguida, passando para o primeiro e segundo pontos de pautas, 1º. 31 

Leitura e aprovação da ata da 2ª reunião ordinária; 2º. Aprovação da Ata da 3ª 32 

reunião extraordinária de 2019; as atas foram apresentadas e aprovadas. 33 

Herbert questionou que não foi informado da reunião do comitê – CM com o 34 

IDEMA, indagou que o processo sucessório da eleição da nova presidência não 35 

ocorreu de forma legal por não ter sido formada uma comissão com os órgãos 36 

SEMARH e IGARN, e declarou que o processo precisa de legalidade. No dia 07 de 37 

julho de 2019, Herbert entregou o ofício nº 002 na SEMARH questionando o 38 

processo sucessório deste comitê, e até o momento não obteve resposta. Na 39 
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sequência, Lucimar comentou sobre a legalidade da eleição de acordo com o 40 

regimento interno, explicou sobre a mudança do regimento do mandato dos 41 

membros na época em que Márcia Egina constatou a necessidade da mudança do 42 

regimento a fim de evitar nova eleição. Herbert na reunião da mudança do 43 

regimento foi a favor da mudança, mas no dia da conciliação ele não foi a favor. A 44 

mudança no regimento se deu no artigo sexto, inciso III, parágrafo 4º. Sendo esta 45 

redação aprovada: “§ 4º A duração do mandato de cada um dos representantes 46 

eleitos será de quatro anos, permitida uma única recondução por igual período, 47 

mediante aprovação no plenário e registro em ata, com a presença da maioria 48 

absoluta dos membros presentes (50% + 1). (Incluído pela Segunda Reunião 49 

Extraordinária do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Ceará-Mirim, 23 de abril de 50 

2019)”. Wagna sugeriu ao membro Herbert entrar em contato com a SEMARH 51 

sobre a resposta do ofício entregue por ele ao gabinete do secretário. Wagna 52 

deixou bem claro que a plenária é soberana, elegeu uma diretoria, e o único 53 

questionamento apresentado é o de Herbert. Passando para o terceiro ponto da 54 

pauta, 3º. Avaliação do Encontro de Comitê de Bacias Hidrográfica do RN 55 

(ECOB), Wagna parabenizou a grande participação dos membros no Encontro de 56 

Comitê de Bacias Hidrográfica do RN (ECOB) e pediu a plenária uma avaliação a 57 

ser apresentada no próximo encontro para crescimento do evento. Canindé 58 

comentou a falta de consideração aos comitês do Ceará-Mirim e Apodi-Mossoró, a 59 

integrante da organização não interagiu com os comitês do RN, por ter dado mais 60 

ênfase à região de Minas Gerais, tendo sido discutido pouco sobre a caatinga e 61 

sobre os impactos das bacias do Rio grande do Norte, sendo assim, se faz 62 

necessária uma avaliação da organização. Rogério comentou sobre a falta de 63 

interação com outros comitês e de uma mesa redonda para discutir sobre os 64 

conflitos das bacias. Lucimar explicou como foi o planejamento do ECOB 2019, no 65 

decorrer do desenvolvimento do evento houve muitos conflitos com a presidente do 66 

ECOB, as coisas começaram acontecer e não foram socializadas com os 67 

presidentes dos Comitês Ceará-Mirim e Apodi-Mossoró pela presidente. Assim foi 68 

realizado o evento sem a contribuição dos presidentes dos Comitês Ceará-Mirim e 69 

Apodi-Mossoró na programação do ECOB. A presidente fez a promoção dela no 70 

ECOB, para futura eleição da presidência do ENCOB. Em seguida, Vera Cirilo 71 

mencionou o apoio do IGARN ao ECOB mediante a emissão de passagens aéreas 72 

e com a disponibilização de funcionários para realizar o apoio no evento. O evento 73 

foi totalmente centralizado pela presidente, os cursos tiveram poucos inscritos, um 74 

dos motivos para isso foi a necessidade de pagamento das inscrições, por fim, 75 
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externou a falta de experiência da presidente do ECOB. Wagna comentou da 76 

importância da avaliação do ECOB na plenária, ouvir os membros é de grande 77 

importância para que nos próximos encontros os mesmos contribuam mais. Wagna 78 

comentou que a logística foi complicada, a presidente do ECOB alterava a 79 

programação e não comunicava aos participantes. Os temas deveriam ter sido 80 

voltados para nossa região. Na abertura do evento não tinha representação dos 81 

comitês e representantes do Estado na área de recursos hídricos, os comitês não 82 

tiveram espaço para contribuir para uma boa realização do evento. 4º. Energia 83 

Rural – Decreto n° 9.642/2018; ficou acordada em plenária que na próxima 84 

reunião será realizada uma apresentação do grupo Neoenergia sobre Energia 85 

Rural – Decreto n° 9.642/2018. Tennyson comentou a importância do decreto para 86 

os pequenos irrigantes, e foi discutida em plenária a solicitação do IGARN 87 

itinerante no município de Taipu. Vera Cirilo falou da importância do IGARN 88 

itinerante, explicou que uma equipe vai ao município fazer o cadastramento dos 89 

usuários, também comentou sobre a importância dos instrumentos de gestão, a 90 

construção do plano de bacia, onde serão discutidos os estudos da bacia e as 91 

soluções dos conflitos. 5º. Informações sobre alocação de água na Bacia; 92 

Herbert comentou sobre o termo de alocação de água e sobre a comissão. 93 

Tennyson comentou sobre a segurança da barragem de Poço Branco, enfatizando 94 

que em decorrência de não ter ocorrido o acordo entre as partes envolvidas, os 95 

usuários a jusante realizaram a segurança da barragem, por meio de contratação 96 

de empresa com a gestão do DNOCS, visto que essa instituição não tinha recurso. 97 

6º. Informes sobre o ENCOB-2019 e demais assuntos; Wagna participou 98 

juntamente com Lucimar e Tennyson uma reunião com o Diretor Geral Leonlene 99 

do IDEMA, na qual o Diretor Geral precisou se ausentar, mas sua secretária 100 

escutou o comitê, disse que o processo está em andamento e ficou de mandar as 101 

respostas solicitadas. Herbert, enquanto funcionário do IDEMA, se responsabilizou 102 

de acompanhar o processo que está em andamento no IDEMA e disse que traria 103 

algumas informações na próxima reunião. A presidente Wagna falou sobre o 104 

ENCOB 2019, solicitou ao Secretário da SEMARH a liberação de passagens 105 

aéreas e diárias para alguns membros do comitê Ceará-Mirim, o sistema adotado 106 

foi o mesmo do ENCOB de 2018, isto é, a indicação dos membros mais atuantes, 107 

da sociedade civile e com boa atuação no comitê, mas ainda não tinha tido 108 

resposta do gabinete. Nada mais havendo a tratar, uma vez abordados todos os 109 

itens da pauta, a Sra. Maria Wagna de Araújo Dantas agradeceu a presença de 110 

todos e encerrou a reunião, e eu, Lyana Gomes, lavrei a presente ata, tendo os 111 
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membros presentes subscrito a lista de presença que segue como parte integrante 112 

desta ATA. 113 

 114 

Natal/RN, 16 outubro de 2019. 115 
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Maria Wagna de Araújo Dantas  André Luiz Bezerra da Silva 
Presidente  Secretário Executivo 
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