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DO RIO PITIMBU 2019 2 

 3 

Data: 19 de março de 2019 4 

Local: Auditório da SEMARH – Natal/RN 5 

Horário

 7 

: 09h05min  6 

ATA 8 

Às nove horas e cinco minutos do dia dezenove de março de dois mil e dezenove, em segunda 9 
convocação, estiveram reunidos no auditório da SEMARH, Rua Dona Maria Câmara, 1884 - Capim 10 
Macio, Natal/RN - CEP: 59082-430, os membros do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Pitimbu 11 
– CBH - Pitimbu, representantes do Poder Público, Sociedade Civil e Usuários de Água, para a 12 
Primeira Reunião Ordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Pitimbu. Presentes os 13 
seguintes membros: Ana Lúcia Fernandes Campos – Titular – INCRA-RN; Marina Antongiovanni 14 
da Fonseca – Titular – SEMARH; Dilma Lucas da Silva – Suplente – SEMARH; Antônio Marozzi 15 
Righetto – Titular – IGARN; Vera Lúcia Rodrigues Cirilo – Suplente – IGARN; Jader Aladim de 16 
Araújo Júnior – Suplente – Prefeitura de Macaíba/SEMURB; Fábio Ricardo Silva Góis – Titular – 17 
Prefeitura de Natal/ARSBAN; Gustavo Szilagyi – Suplente – Prefeitura de Natal/SEMURB; 18 
Rosimeire Dantas – Titular – NAVIMA; Maria Wagna de Araújo Dantas – Titular – FUNCERN; 19 
Luiz Vicente Burle Maciel – Titular – FUNDEP; Eduardo de Almeida Lopes – Suplente – 20 
FUNDEP; Emília Margareth de Melo Silva – Titular – ABES-RN; Robson Alexsandro de Sousa – 21 
Titular – CREA-RN; Gilbrando Medeiros Trajano Júnior – Suplente – CREA-RN; Roberto Pereira 22 
– Titular – IFRN; Vera Maria Lucas Ribeiro – Titular – CAERN; Isabella Leandro Soares Pereira – 23 
Suplente - CAERN; Herlane Lyra do Nascimento Correia – Titular – Norsa Refrigerantes; Bhaskara 24 
Canan – Suplente – FIERN; Fabiano Tomaz do Nascimento – Suplente – SINDUSCON/RN; e José 25 
Carlos Machado Roessler – Titular – STER BOM. Os membros Sebastião Luiz de Oliveira – 26 
Titular – UFRN, Vera Lúcia Lopes Castro – Suplente – UFRN, e Francisco Auricélio de Oliveira 27 
Costa – Titular - ANEA justificaram sua ausência na reunião. Após a verificação do quórum, a 28 
Presidente, Sra. Rosimeire Dantas, saudou a todos os presentes e procedeu à leitura da pauta da 29 
reunião, que continha os seguintes itens: 1. Aprovação das Atas da Quinta Reunião Ordinária de 30 
2018 e da Primeira Reunião Extraordinária de 2019; 2. Aprovação do Relatório de Atividades de 31 
2018; 3. Aprovação do Plano de Trabalho de 2019; 4. Aprovação do Plano de Capacitação de 2019; 32 
5. Eleição da Secretaria Executiva; 6. Posse dos novos membros. A Sra. Marina Fonseca/SEMARH 33 
propôs uma inversão de pauta para empossar os novos membros no início da reunião, e solicitou a 34 
inclusão do seguinte ponto de pauta: Preenchimento dos questionários de avaliação de efetivação do 35 
Procomitês e autoavaliação do Comitê. A Sra. Presidente empossou os novos membros Antônio 36 
Righetto/IGARN, Vera Cirilo/IGARN, José Carlos/STER BOM e Daniele Câmara/STER BOM, e 37 
concedeu a palavra aos mesmos para se apresentarem ao Colegiado. Ato contínuo, a Sra. Presidente 38 
solicitou substituir o ponto de pauta da eleição da Secretaria Executiva pela questão da ampliação 39 
da bacia com a designação da equipe responsável pela mobilização, e mencionou que a justificativa 40 
para a anulação da eleição seria apresentada nos informes. A Sra. Presidente, então, solicitou ao 41 
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Vice-Presidente Sr. Fábio Góis o apoio para secretariar a reunião. Aprovadas as alterações, a pauta 42 
final da reunião passou a ser: 1. Posse dos novos membros; 2. Aprovação das Atas da Quinta 43 
Reunião Ordinária de 2018 e da Primeira Reunião Extraordinária de 2019; 3. Aprovação do 44 
Relatório de Atividades de 2018; 4. Aprovação do Plano de Trabalho de 2019; 5. Aprovação do 45 
Plano de Capacitação de 2019; 6. Designação da equipe de mobilização para ampliação da bacia; 7. 46 
Preenchimento dos questionários de avaliação de efetivação do Procomitês e autoavaliação do 47 
Comitê; 8. Informes. Em seguida, a Ata da Quinta Reunião Ordinária de 2018 foi aprovada sem 48 
alteração; na Ata da Primeira Reunião Extraordinária de 2019, a Sra. Marina Fonseca/SEMARH 49 
solicitou a inclusão, na linha 96, da seguinte fala do Sr. Sérgio Macêdo/IDEMA: “O Sr. Sérgio Luiz 50 
Macêdo/IDEMA mencionou que o problema relatado na Comunidade da Rua da Palha está fora dos 51 
limites da bacia do Pitimbu e que, portanto, demandas como esta não deveriam ser atendidas pelo 52 
CBH do Pitimbu para não gerar precedentes e expectativas futuras”. O Sr. José Carlos/STER BOM 53 
ressaltou que em caso de demandas que extrapolam a competência do Comitê, o atendimento pode 54 
ser feito desde que fique claro que a ação ocorreu extraordinariamente, até para que isso não impeça 55 
que outros comitês sejam instalados, uma vez que as demandas já estão sendo atendidas. O 56 
Colegiado aprovou a Ata da Primeira Reunião Extraordinária de 2019 com a inclusão da fala do Sr. 57 
Sérgio Macêdo/IDEMA. Logo após, o Colegiado aprovou o Relatório de Atividades de 2018. 58 
Acerca do curso de capacitação, a Sra. Presidente informou que será ministrado pela Sra. Vera 59 
Cirilo/IGARN e mencionou que o Plano de Capacitação ainda não foi enviado ao Comitê, o que 60 
ocorrerá após a sua apreciação pelo Diretor Presidente do IGARN. As datas definidas pelo 61 
Colegiado para a realização do curso de capacitação foram 15, 16, 22 e 23 de abril do corrente ano, 62 
14h às 18h; os locais sugeridos foram CREA-RN, FIERN e auditório do minério no IFRN. A Sra. 63 
Presidente informou que, ao longo do ano de 2019, serão realizadas quatro visitas técnicas, a 64 
primeira ocorrerá na segunda quinzena de abril, e as demais nos meses de junho, setembro e 65 
novembro. O Sr. Righetto/IGARN apontou o levantamento dos proprietários e propriedades 66 
localizadas nas faixas de domínio do Rio Pitimbu como ação a ser contemplada no Plano de 67 
Trabalho. A Sra. Ana Campos/INCRA-RN chamou atenção para a necessidade de orientar os 68 
assentados acerca da perfuração de poços e solicitação de outorgas, bem como estimulou parcerias 69 
do INCRA-RN com as entidades membro do Comitê para realizar essa capacitação. Na sequência, o 70 
Plano de Trabalho de 2019 foi aprovado pelo Colegiado, sendo facultado aos membros o envio de 71 
suas contribuições com o detalhamento das ações definidas. Logo após, a Sra. Wagna 72 
Dantas/FUNCERN sugeriu entrar em contato com o Diretor Presidente da URBANA Josivan 73 
Moreno para realizar um mutirão de limpeza no Rio Pitimbu como ação do Comitê no Dia Mundial 74 
do Meio Ambiente. O Sr. Vice-Presidente fez menção à data do decreto que instituiu o Comitê do 75 
Pitimbu, sugerindo torná-la uma data comemorativa. A Sra. Dilma Silva/SEMARH sugeriu tornar 76 
as visitas ao rio com as escolas uma ação permanente, conforme a procura das mesmas, ressaltando 77 
que as escolas particulares bancam o transporte e o lanche dos alunos, assim os membros do 78 
Colegiado participariam da ação educativa como guias.  A Sra. Herlane Correia/Norsa Refrigerantes 79 
informou que a Coca-Cola realizará oficinas de reciclagem durante a semana de meio ambiente, 80 
atividade que pode contar com a participação do Comitê. A Sra. Presidente, em acordo com o 81 
Colegiado, estabeleceu o Dia Mundial da Água (21 de março), o Dia Mundial do Meio Ambiente 82 
(05 de junho), o Dia de Instalação do Comitê (14 de setembro) e o Dia da Árvore (21 de setembro) 83 
como datas comemorativas fixas para fins de planejamento das ações do Comitê. Dando 84 
continuidade à reunião, no sexto ponto de pauta, a Sra. Presidente abordou a ampliação do Comitê e 85 
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expôs a necessidade de designar uma comissão para trabalhar no processo de mobilização dos três 86 
municípios que serão integrados. A Sra. Dilma Silva/SEMARH mencionou que o Colegiado pode 87 
contribuir com a ampliação do Comitê, mas algumas demandas requerem apoio institucional, 88 
principalmente no que diz respeito à questão orçamentária e dos recursos financeiros. O Sr. 89 
Righetto/IGARN concordou que SEMARH e IGARN, com a participação do Comitê, são as 90 
instituições que devem promover a articulação e a documentação do processo de ampliação; assim, 91 
ficou acordado que uma reunião seria realizada entre essas instituições para dar seguimento aos 92 
trâmites legais. Em seguida, o Sr. Gustavo Szilagyi/Prefeitura de Natal/SEMURB destacou o 93 
problema de drenagem da Rua São Bráulio, no bairro de Planalto, que tem contribuído para o 94 
assoreamento do Rio Pitimbu e requisitou ao Comitê oficiar a Secretaria Municipal de Obras e 95 
Viação - SEMOV solicitando as providências para solucionar o problema em definitivo. O 96 
Colegiado decidiu realizar uma reunião extraordinária para aprovar o Plano de Capacitação e 97 
responder o questionário do Procomitês. Por fim, nos informes, a Sra. Presidente informou que a 98 
eleição da Secretaria Executiva não ocorreria visto que o jurídico da SEMARH não tinha enviado as 99 
modificações das deliberações, o que impedia sua publicação. Foi decidido que a Diretoria enviaria 100 
um requerimento ao Secretário da SEMARH informando sobre a vacância; esse requerimento será 101 
despachado para o jurídico que emitirá seu parecer quanto ao rito da eleição. A Sra. Presidente 102 
solicitou uma dilação de prazo de 30 dias, a contar de 26 de março do corrente ano,  para a 103 
realização da eleição da Secretaria Executiva. Concluída a reunião, a Sra. Presidente agradeceu a 104 
presença de todos e encerrou a reunião e eu, Alana Rayza Vidal Jerônimo do Nascimento, lavrei a 105 
presente ata, tendo os membros presentes subscrito a lista de presença que segue como parte 106 
integrante desta ATA.  107 
 108 

 109 


