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

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

do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Ceará-Mirim - CBH-CM, no auditório da 12 

SEMARH – RN com a participação dos membros representantes do Poder Público, 13 

Sociedade Civil e Usuários de Águas. A Sra. Maria Wagna Araújo Dantas, 14 

presidente do comitê, coordenou e conduziu a reunião, verificou se havia quórum, 15 

deu as boas vindas e declarou aberta a quarta  reunião ordinária do CBH-CM de 16 

2019. Em seguida, apresentou a pauta da reunião com os seguintes itens: 17 

Abertura. 1º. Leitura e aprovação da ata da 3ª reunião ordinária 2019; 2º. 18 

Aprovação da ata da 4ª reunião extraordinária de 2019; 3º. Apresentação de visita 19 

técnica; 4º. Apresentação do resultado da reunião da comissão de alocação de 20 

água do sistema hídrico de Poço Branco; 5º. Avaliação do Encontro Nacional de 21 

Comitês de Bacias – ENCOB; 6º. Aprovação do Relatório anual de atividades de 22 

2019 e do Plano de Trabalho para 2020; 7°. Indicação de titular e suplente para o 23 

Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CONERH; 8°. Informes 24 

Encaminhamentos. A Sra. Wagna, presidente do comitê, iniciou a reunião 25 

apresentando o curriculum resumido, explicou a importância dos dados e 26 

experiências dos membros para o comitê. Em seguida, passando para o primeiro e 27 

segundo pontos de pautas, 1º. Leitura e aprovação da ata da 3ª reunião 28 

ordinária; 2º. Aprovação da Ata da 4ª reunião extraordinária de 2019; as atas 29 

foram aprovadas, havendo uma correção na terceira ata da reunião ordinária. 3º. 30 

Apresentação de visita técnica; em seguida, Ruan apresentou o relatório da 31 

visita técnica, o trecho do rio encontra-se assoreado, com a presença de cultivo de 32 

bananeiras no leito menor, e presença de cultivos na área do leito maior. Há 33 

presença de vegetação no leito do rio como macrófitas sobrenadantes e aderidas, 34 

ressalta-se a presença de aninga-açu, e capim Canarana, o qual é utilizado pelos 35 

locais como forrageira. Lucimar externou a preocupação da limpeza dos rios, os 36 

custos altos que alguns usuários estão tendo. Falou que através da cobrança da 37 

água esses conflitos irão diminuir. Professor Righetto enfatizou sobre a cobrança e 38 

o uso da água, que através da Lei n.º 9.433 os comitês de bacias devem ter o 39 



ATA DA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO CEARÁ-MIRIM 2019 

apoio do Estado através da institucionalização na qual uma proposta feita pelo 40 

comitê,  aprovada pela assembleia e a força de vontade do governo. Ele sugeriu ao 41 

comitê uma pauta para discussão sobre a cobrança e o uso da água. Tennyson 42 

reafirmou que os produtores do médio Ceará-Mirim são a favor da cobrança de 43 

água, para uma melhor qualidade de serviços, tanto na limpeza, quanto na 44 

fiscalização e segurança. Em seguida, Lucimar e Ruan comentaram sobre a visita 45 

técnica realizada em Poço Branco, sendo explicado por eles que a vazão liberada 46 

de 400 L/s propicia que a água flua e chegue até a Fazenda Tahim permitindo que 47 

os usuários de água a jusante da barragem Poço Branco realizem a captação de 48 

água. Dentre os problemas identificadas e  reiterados, observando o registro 49 

fotográfico dos fiscais do Instituto de Gestão de Águas do Rio Grande do Norte - 50 

IGARN, citaram a presença de vegetação na calha do rio que dificulta o fluxo da 51 

água. Ressalta-se que, conforme informado por Antônio, fiscal do IGARN, os 52 

usuários a jusante da barragem Poço Branco foram identificados e constam no 53 

banco de dados do Instituto. Alguns usuários sem outorga foram notificados para 54 

se regularizarem. 4º. Apresentação do resultado da reunião da comissão de 55 

alocação de água do sistema hídrico de Poço Branco; Professor Righetto 56 

discorreu sobre a avaliação da barragem de Poço Branco, na qual o fiscal do 57 

IGARN a cada quinze dias faz uma visita na ponte de Tahim, onde verifica o nível 58 

da água; também mencionou que participou da visita técnica e verificou que o rio 59 

tem muita água, sugeriu que solicitasse a ANA, para o DNOCS fizesse uma 60 

regulagem na válvula. Herbert mencionou que entrará em contado com a ANA 61 

através de ofício para solicitar ao DNOCS a regulagem das válvulas. José Maria 62 

informou no dia 10 de janeiro de 2020 o DNOCS irá fazer a regulagem das válvulas 63 

de 360 L/h para 240 L/h. Tennyson comentou que existe uma grande demanda de 64 

novos projetos para o vale, de carcinicultura e outras atividades. 5º. Avaliação do 65 

Encontro Nacional de Comitês de Bacias – ENCOB; Em seguida, foi realizada a 66 

avaliação oralmente pelos membros que participaram do ENCOB/2019. 6º. 67 

Aprovação do Relatório anual de atividades de 2019 e do Plano de Trabalho 68 

para 2020; Foi apresentado e aprovado pelos membros o relatório de atividades 69 

realizado em 2019 e o plano de trabalho referente ao ano de 2020 de acordo com 70 

as metas do PROCOMITÊS. Wagna comunicou aos membros que Marina irá 71 

ministrar uma oficina de mediação de conflitos no dia 19 de fevereiro de 2020. Foi 72 

decido em plenária as datas das reuniões ordinárias de 2020: 1ª Reunião no dia 6 73 

(seis) de março; 2ª Reunião Ordinária no dia 5 (cinco) de junho; 3ª reunião 74 

ordinária no dia 4 (quatro) de setembro, e 4ª reunião ordinária no dia 6 (seis) de 75 
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novembro. 7°. Indicação de titular e suplente para o conselho Estadual de 76 

Recursos Hídricos- CONERH; A presidente  Wagna se candidatou à vaga de 77 

titular do CONERH e foi sugerida como suplente Maria Lucimar, o que foi aprovado 78 

por unanimidade. 8°. Informes Maria Lucimar informou que Francisco Canindé foi 79 

nomeado para a assessoria do gabinete do Deputado Francisco, e também 80 

informou que a Deputada Federal Natália Bonavides encaminhou 100.000,00 (Cem 81 

mil reais) para a saúde do município de Lajes/RN.  Vera Cirilo comunicou que o 82 

IGARN está com um celular disponível para denúncias e solicitação de outorgas.  83 

Ruan informou que foi depositado na conta da SEMARH 135.000,00 (cento e trinta 84 

e cinco mil reais) do PROCOMITÊS. Wagna comentou que participou do Encontro 85 

Nacional do Programa Água Doce; da reunião na assembleia legislativa relativa ao 86 

Parlamento das Águas, a qual foi muito produtiva; da avaliação do Fórum Nacional 87 

de Bacia Hidrográfica – ENCOB; e da 4ª reunião do Conselho Estadual de 88 

Recursos Hídricos – CONERH onde foi convidada por outros presidentes de 89 

comitês para assinar um ofício a ser encaminhado ao secretário solicitando o 90 

fortalecimento do Fórum Estadual de Comitês de Bacia-ECOB, o comitê Piancó-91 

Piranhas-Açu se soma ao fórum. Wagna mencionou também que foi convidada 92 

para ser a secretária do ECOB 2020. Encaminhamentos. Os membros enviarão 93 

os certificados dos cursos realizados para cumprir metas do PROCOMITÊS, e 94 

enviar o relatório de atividades anual de 2019 e plano de trabalho de 2020. Nada 95 

mais havendo a tratar, uma vez abordados todos os itens da pauta, a Sra. Maria 96 

Wagna de Araújo Dantas agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião, e 97 

eu, Lyana Gomes, lavrei a presente ata, tendo os membros presentes subscrito a 98 

lista de presença que segue como parte integrante desta ATA. 99 

 100 

Natal/RN, 30 janeiro de 2020. 101 
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Maria Wagna de Araújo Dantas  André Luiz Bezerra da Silva 
Presidente  Secretário Executivo 
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