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 7 
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ATA 8 

Às nove horas e vinte minutos do dia oito de outubro 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 
Terceira Reunião Ordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Pitimbu. Presentes os 13 
seguintes membros: André Luiz Bezerra da Silva – Titular – SEMARH; Vera Lucia Rodrigues 14 
Cirilo – Suplente – IGARN; Jader Aladim de Araújo Junior – Suplente – Prefeitura de 15 
Macaíba/SEMURB; Fábio Ricardo Silva Góis – Titular – Prefeitura de Natal/ARSBAN; Gustavo 16 
Szilagyi – Suplente - Prefeitura de Natal/SEMURB; Luiz Antônio Oliveira de Melo – Titular – 17 
Prefeitura de Parnamirim/SEMUR; Rosimeire Dantas – Titular – NAVIMA; Maria Wagna de 18 
Araújo Dantas – Titular – FUNCERN; Emília Margareth de Melo Silva – Titular – ABES-RN; 19 
Sebastião Luiz de Oliveira – Titular – UFRN; Vera Maria Lucas Ribeiro – Titular – CAERN; Heber 20 
Amorim Vila – Titular – Cemitério Morada da Paz; Herlane Lyra do Nascimento Correia – Titular 21 
– Norsa Refrigerantes; Bhaskara Canan – Suplente – FIERN; e Fabiano Tomaz do Nascimento – 22 
Suplente – SINDUSCON/RN. Os membros Roberto Pereira – Titular - IFRN e Jairo Rodrigues de 23 
Souza – Suplente – IFRN justificaram a ausência na reunião. Após a verificação do quórum, a 24 
Presidente, Sra. Rosimeire Dantas, saudou a todos os presentes e procedeu à leitura da pauta da 25 
reunião, que continha os seguintes itens: 1. Posse de novos membros; 2. Eleição da Secretaria 26 
Executiva; 3. Aprovação da Ata da Segunda Reunião Ordinária de 2019; 4. Apreciação do Relatório 27 
Técnico do IDEMA resposta ao Ofício nº 013/2019 – CBH Pitimbu/RN; 5. XXI Encontro Nacional 28 
de Comitês de Bacia Hidrográfica (ENCOB); 6. Avaliação do II Encontro Estadual de Comitês de 29 
Bacias Hidrográficas do RN (II ECOB/RN); 7. Informes. Na sequência, a Sra. Presidente solicitou a 30 
inclusão do seguinte ponto de pauta: Acompanhamento do derrame de óleo no estuário da bacia do 31 
Rio Pitimbu. Aprovada a inclusão de pauta pelo Colegiado, a pauta final da reunião passou a ser: 1. 32 
Posse de novos membros; 2. Acompanhamento do derrame de óleo no estuário da bacia do Rio 33 
Pitimbu; 3. Eleição da Secretaria Executiva; 4. Aprovação da Ata da Segunda Reunião Ordinária de 34 
2019; 5. Apreciação do Relatório Técnico do IDEMA resposta ao Ofício nº 013/2019 – CBH 35 
Pitimbu/RN; 6. XXI Encontro Nacional de Comitês de Bacia Hidrográfica (ENCOB); 7. Avaliação 36 
do II Encontro Estadual de Comitês de Bacias Hidrográficas do RN (II ECOB/RN); 8. Informes. 37 
Ato contínuo, a Sra. Presidente empossou os novos representantes da Prefeitura Municipal de 38 
Parnamirim: Luiz Antônio Oliveira de Melo; Maria de Fátima Alencar Cabral; Francisco Francimar 39 
da Fonseca Silva, e João Alberico Fernandes da Rocha Junior. Em seguida, a Sra. Presidente 40 
informou que a eleição da Secretaria Executiva não poderia ocorrer por falta de quórum, uma vez 41 
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que a maioria absoluta dos membros não estava presente na reunião. Passando para o quarto ponto 42 
de pauta, a Sra. Wagna Dantas/FUNCERN mencionou que considerou pobre a minuta da ata da 43 
segunda reunião ordinária de 2019 visto que não contemplou os questionamentos e as sugestões dos 44 
membros ao Plano Estadual de Recursos Hídricos levantados durante a apresentação do Sr. Rômulo 45 
Macedo, dessa forma, o Colegiado deliberou aprovar a minuta da referida ata na próxima reunião 46 
após as devidas complementações. Na sequência, a Sra. Presidente passou a tratar sobre as 47 
denúncias de lançamento de efluente sanitário pelo Condomínio Casagrande em via pública que, 48 
por meio das galerias de águas pluviais, acaba desembocando no Rio Pitimbu; e fez um relato sobre 49 
a visita técnica ao local para apuração dos fatos realizada pelo CBH PT e equipes de fiscalização do 50 
IDEMA e da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e do Desenvolvimento Urbano - SEMUR de 51 
Parnamirim. Ato contínuo, o Sr. Luiz Melo/SEMUR mencionou que a Prefeitura Municipal de 52 
Parnamirim recorreu a notificações e auto de infração para reverter a situação e solicitou a técnica 53 
da SEMUR Maria da Guia elucidar os procedimentos adotados. A Sra. Maria da Guia iniciou sua 54 
fala mencionando que o sistema de tratamento de esgoto do Condomínio Casagrande é composto 55 
por duas estações compactas, uma de nível secundário e outra de nível terciário, e um sistema de 56 
infiltração do efluente final do tipo drywell, que são poços profundos de pequeno diâmetro com até 57 
15 metros profundidade; em virtude do caráter argiloso do solo da região, o sistema de infiltração 58 
colapsou, após um período de aproximadamente dois anos de funcionamento, o que resultou no 59 
lançamento do efluente sanitário em via pública. A Sra. Maria da Guia explicou que uma das 60 
condicionantes da licença ambiental é a obrigação que a construtora tem de refazer o sistema 61 
quando o mesmo entra em colapso, assim, a Prefeitura de Parnamirim notificou a construtora que 62 
apresentou uma solução e, após sua análise, a Prefeitura concedeu uma licença de alteração com 63 
prazo de um ano para execução das obras de modificação do sistema, este novo sistema compreende 64 
um sumidouro de grandes dimensões para receber o efluente final, a conclusão da obra está prevista 65 
para dezembro do corrente ano. A Sra. Maria da Guia também mencionou que a contratação de 66 
imunizadora para realizar o esgotamento do sistema foi uma das exigências da licença e, de fato, 67 
vem ocorrendo, mas não tem sido o suficiente para impedir o lançamento em via pública. O Sr. 68 
Gustavo Szilagyi/SEMURB questionou se cogitaram o reuso do efluente. Em resposta, a Sra. Maria 69 
da Guia disse que o reuso foi sugerido pela Prefeitura, mas a construtora considerou mais 70 
complicado e optou por este grande sumidouro cujo fundo será composto por uma camada de brita 71 
e uma manta, a qual será trocada a cada ano para evitar a colmatação, além disso, haverá no 72 
sumidouro 40 ponteiras com sete metros de profundidade que atingirão uma camada de solo 73 
arenoso, portanto, mais permeável, o que favorecerá a infiltração. O Sr. Gustavo Szilagyi/SEMURB 74 
considerou o sistema ineficiente, uma vez que a colmatação muito rápida pode ser indício da 75 
presença de muitos sólidos no efluente final. A Sra. Maria da Guia ressaltou que a primeira licença 76 
ambiental foi emitida pelo IDEMA e o município de Parnamirim não aceita drywell para efluente 77 
sanitário devido ao risco de colmatação rápida. A Sra. Herlane Correia/Norsa Refrigerantes 78 
questionou sobre o monitoramento da qualidade do esgoto tratado. A Sra. Maria da Guia respondeu 79 
que a empresa que faz a manutenção das estações de tratamento de esgoto realiza a entrega de 80 
relatório referente à qualidade do efluente final. A Sra. Herlane Correia/Norsa Refrigerantes 81 
também perguntou se a qualidade da água do rio está sendo monitorada. A Sra. Maria da Guia disse 82 
que acredita que não, mas quando o sistema for concluído a apresentação dos ensaios laboratoriais 83 
será indispensável para a emissão da licença de operação. A Sra. Presidente chamou atenção para a 84 
existência de uma cratera que o efluente lançando estava abrindo na via pública e também para o 85 
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mau cheiro no local, e salientou a necessidade de convidar a CAERN para apresentar seu 86 
posicionamento frente à situação e com relação à possibilidade de contemplar a região com as redes 87 
coletoras do esgotamento sanitário. O Gustavo Szilagyi/SEMURB apresentou sua insatisfação 88 
acerca da gestão da CAERN que tem negligenciado as demandas do município para focar no que é 89 
de interesse comercial da Companhia. O Sr. Vice-Presidente Fábio Góis declarou que as estações 90 
compactas de tratamento de esgoto são uma solução temporária enquanto não há atendimento da 91 
rede pública de esgoto e disse que caberia na próxima reunião do Comitê o acompanhamento das 92 
obras de alteração do sistema de tratamento do Condomínio Casagrande, da qualidade da água do 93 
rio e a apresentação pela CAERN da perspectiva de projeto e recurso para expansão do sistema de 94 
esgotamento sanitário na região. O Sr. Vice-Presidente questionou também se o Condomínio 95 
Casagrande está fora da faixa dos 300 m da APP do Rio Pitimbu. A Sra. Maria da Guia informou o 96 
condomínio está dentro da faixa dos 300 m e que o sistema de drywell licenciado pelo IDEMA 97 
encontra-se dentro da cota 150 m onde não é permitido infiltração de efluente no solo, mas no novo 98 
sistema a Prefeitura solicitou estações elevatórias para que o esgoto seja infiltrado fora da faixa dos 99 
150 m. A Sra. Herlane Correia/Norsa Refrigerantes externou sua preocupação quanto à fragilidade 100 
dos processos de licenciamento ambiental ao questionar se houve análise do solo quando da 101 
emissão da licença e salientou a importância da elaboração do plano de mitigação da estação de 102 
tratamento de esgoto. A Sra. Maria da Guia esclareceu que a Prefeitura solicitou ensaios de 103 
infiltração e sondagem para verificar o nível do lençol freático a fim de não contaminá-lo e reforçou 104 
que a emissão das licenças ou a renovação das mesmas estão atreladas ao atendimento de 105 
determinadas condicionantes exigidas pela Prefeitura durante o licenciamento. A Sra. Vera 106 
Ribeiro/CAERN comunicou que indagaria na CAERN sobre a existência de projeto de esgotamento 107 
sanitário para a região, os motivos de ainda não ter sido atendida, se e quando irá atender. Diante de 108 
toda a discussão gerada, a Sra. Presidente propôs oficiar a CAERN, o Ministério Público, o 109 
IDEMA, o IGARN, a UFRN e as Prefeituras Municipais de Natal, Macaíba e Parnamirim, 110 
solicitando a presença de técnicos dessas instituições em uma reunião, a ser realizada no dia 16 de 111 
outubro de 2019, para discutir e levantar providências para os problemas identificados no sistema 112 
de esgotamento sanitário da Bacia Hidrográfica do Rio Pitimbu. O Sr. Gustavo Szilagyi/SEMURB 113 
sugeriu realizar uma vistoria após a conclusão da obra do novo sistema do Condomínio Casagrande. 114 
Em seguida, o Colegiado aprovou a indicação dos seguintes membros para participar do XXI 115 
Encontro Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas – ENCOB, com recursos do Programa 116 
Nacional de Fortalecimento dos Comitês de Bacias Hidrográficas – PROCOMITÊS: Rosimeire 117 
Dantas/ONG NAVIMA; Vera Lucia Rodrigues Cirilo/IGARN; Emília Margareth de Melo 118 
Silva/ABES-RN; Sebastião Luiz de Oliveira/UFRN, e da colaboradora Alana Rayza Vidal Jerônimo 119 
do Nascimento/SEMARH-COGERH. Com relação ao sexto ponto da pauta, a Sra. Presidente optou 120 
por encaminhar o questionário para avaliação do II Encontro Estadual de Comitês de Bacias 121 
Hidrográficas do RN para os e-mails dos membros em vez de realizar a avaliação durante a reunião. 122 
Iniciando os informes, a Sra. Presidente apresentou brevemente a proposta da chapa Movimento 123 
Comitê Vivo, que é a chapa adversária da atual coordenação do fórum nacional, e explicou a 124 
importância da chapa para a renovação da coordenação que tem permanecido sem alteração há 17 125 
anos. Logo após, a Sra. Vera Cirilo/IGARN informou sobre o Seminário de Integração 126 
Socioambiental de recuperação das nascentes do Rio Potengi que será realizado no dia 22 de 127 
outubro de 2019 em Cerro Corá/RN. Concluída a reunião, a Sra. Presidente agradeceu a presença de 128 
todos e encerrou a reunião e eu, Alana Rayza Vidal Jerônimo do Nascimento, lavrei a presente ata, 129 
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tendo os membros presentes subscrito a lista de presença que segue como parte integrante desta 130 
ATA.  131 
 132 

 133 


