
ATA DA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA 1 

DO RIO PITIMBU 2019 2 

 3 

Data: 19 de novembro de 2019 4 

Local: Auditório da SEMARH – Natal/RN 5 

Horário: 09h05min  6 

 7 

ATA 8 

Às nove horas e cinco minutos do dia dezenove de novembro 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 

Quarta Reunião Ordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Pitimbu. Presentes os seguintes 13 

membros: Ana Lúcia Fernandes Campos – Titular – INCRA/RN; André Luiz Bezerra da Silva – 14 

Titular – SEMARH; Antônio Marozzi Righetto – Titular – IGARN; Vera Lucia Rodrigues Cirilo – 15 

Suplente – IGARN; Sérgio Luiz Macêdo – Titular – IDEMA; Francisco José de Macedo – Suplente 16 

– IDEMA; Jader Aladim de Araújo Junior – Suplente – Prefeitura de Macaíba/SEMURB; Fábio 17 

Ricardo Silva Góis – Titular – Prefeitura de Natal/ARSBAN; Gustavo Szilagyi – Suplente - 18 

Prefeitura de Natal/SEMURB; Luiz Antônio Oliveira de Melo – Titular – Prefeitura de 19 

Parnamirim/SEMUR; Rosimeire Dantas – Titular – NAVIMA; Maria Wagna de Araújo Dantas – 20 

Titular – FUNCERN; Emília Margareth de Melo Silva – Titular – ABES-RN; Gilbrando Medeiros 21 

Trajano Júnior – Suplente – CREA/RN; Sebastião Luiz de Oliveira – Titular – UFRN; Vera Maria 22 

Lucas Ribeiro – Titular – CAERN; Rosimary Miguel – Norsa Refrigerantes; Bhaskara Canan – 23 

Suplente – FIERN; e Fabiano Tomaz do Nascimento – Suplente – SINDUSCON/RN. Os membros 24 

Roberto Pereira – Titular - IFRN e Herlane Lyra do Nascimento Correia – Titular – Norsa 25 

Refrigerantes justificaram a ausência na reunião. Após a verificação do quórum, a Presidente, Sra. 26 

Rosimeire Dantas, saudou a todos os presentes e procedeu à leitura da pauta da reunião, que 27 

continha os seguintes itens: 1. Aprovação das Atas da Segunda Reunião Ordinária e da Terceira 28 

Reunião Ordinária de 2019; 2. Eleição e Posse da Secretaria Executiva; 3. Apresentação do 29 

Diagnóstico para Limpeza da Calha do Rio Pitimbu – IGARN; 4. Desdobramento da Reunião sobre 30 

o Condomínio Casagrande; 5. Ampliação do CBH Pitimbu/Pirangi; 6. Vistoria do CBHPT no 31 

Estuário de Pirangi para Controle das Áreas Oleadas; 7. Calendário de Reuniões para 2020; 8. 32 

Participação dos Membros do CBHPT no ENCOB 2019; 9. Informes. Na sequência, a Sra. 33 

Presidente solicitou a inclusão de um ponto de pauta para dar posse aos membros do IDEMA. 34 

Aprovada a inclusão do ponto de pauta pelo Colegiado, a pauta final da reunião passou a ser: 1. 35 

Posse de novos membros; 2. Aprovação das Atas da Segunda Reunião Ordinária e da Terceira 36 

Reunião Ordinária de 2019; 3. Eleição e Posse da Secretaria Executiva; 4. Apresentação do 37 

Diagnóstico para Limpeza da Calha do Rio Pitimbu – IGARN; 5. Desdobramento da Reunião sobre 38 

o Condomínio Casagrande; 6. Ampliação do CBH Pitimbu/Pirangi; 7. Vistoria do CBHPT no 39 

Estuário de Pirangi para Controle das Áreas Oleadas; 8. Calendário de Reuniões para 2020; 9. 40 

Participação dos Membros do CBHPT no ENCOB 2019; 10. Informes. Ato contínuo, a Sra. 41 
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Presidente empossou os representantes do IDEMA: Sérgio Luiz Macêdo e Francisco José de 42 

Macedo. Em seguida, as Atas da Segunda Reunião Ordinária e da Terceira Reunião Ordinária de 43 

2019 foram aprovadas sem alteração. Logo após, a Sra. Presidente solicitou passar para o quarto 44 

ponto de pauta, uma vez que ainda não estava presente a maioria absoluta dos membros para 45 

proceder à Eleição da Secretaria Executiva. Ato contínuo, o Sr. Righetto/IGARN realizou uma 46 

breve apresentação sobre desassoreamento e retirada de vegetação da calha principal do Rio 47 

Pitimbu. O Sr. Righetto/IGARN apresentou os resultados do monitoramento quali-quantitativo 48 

realizado em cinco pontos ao longo do Rio Pitimbu entre os meses de abril e maio de 2017, e 49 

apontou que no trecho entre a BR 304 até o prolongamento da Av. Prudente de Morais o rio está 50 

assoreado com vegetação (aninga) extremamente densa tanto na área de alagamento quanto na calha 51 

principal do rio. O Sr. Righetto/IGARN comentou que, devido à experiência no desassoreamento do 52 

Baixo-Açu, o IGARN poderia se encarregar do trabalho de remoção do sedimento e da vegetação 53 

desde que houvesse a captação de recursos para financiá-lo. O Sr. Gustavo Szilagyi/SEMURB 54 

propôs utilizar o Fundo Estadual de Preservação do Meio Ambiente - FEPEMA e/ou Fundo 55 

Municipal de Meio Ambiente, e salientou que a dificuldade de acesso aos recursos do FEPEMA 56 

deve-se à inexistência de projetos da área ambiental no Estado e uma vez o projeto aprovado pelo 57 

CONEMA, o recurso estará alocado; assim, o Sr. Gustavo Szilagyi/SEMURB sugeriu ao Sr. 58 

Righetto/IGARN transformar a apresentação em projeto executivo e o Colegiado poderia 59 

complementar com as suas contribuições. O Sr. Righetto/IGARN fez alusão à responsabilidade do 60 

DNIT no assoreamento do Rio Pitimbu, e declarou que prepararia um material e enviaria ao 61 

Colegiado para as complementações serem feitas. O Sr. Gilbrando Medeiros/CREA-RN chamou 62 

atenção para o lançamento de esgoto que existe no rio, que contribui para o crescimento excessivo 63 

da vegetação, e destacou que, além da recuperação, é imprescindível a interrupção desse 64 

lançamento. A Sra. Presidente questionou a Ana Luiza Lopes/MPRN a respeito da ação do 65 

Ministério Público referente ao lançamento do esgoto da Penitenciária Estadual Des. João Marinho 66 

da Silva (PEP) localizada no município de Parnamirim/RN. A Sra. Ana Luiza Lopes/MPRN 67 

mencionou que a ação foi julgada e saiu a sentença condenando o Estado do RN a cessar o 68 

lançamento. A Sra. Presidente informou que oficiará o Ministério Público para solicitar a cópia da 69 

decisão judicial, a CAERN e o IDEMA para solicitar as providências que vêm sendo tomadas a 70 

respeito da PEP. O Sr. Sérgio Macêdo/IDEMA sugeriu incluir na pauta da próxima reunião a 71 

apresentação do posicionamento do IDEMA e de outros órgãos, como o Ministério Público, 72 

referente à PEP. A Sra. Ana Luiza Lopes/MPRN propôs convidar a Procuradoria do Estado para 73 

exporem o que tem sido feito para que a sentença seja cumprida. A Sra. Presidente passou para o 74 

quinto ponto da pauta e fez o relato da reunião realizada no dia 16 de outubro do corrente ano 75 

referente ao Condomínio Casagrande, na qual foi discutido o atendimento da localidade com a rede 76 

de esgotamento sanitário; a Sra. Presidente informou que a CAERN deu uma previsão de dois anos 77 

para conclusão do projeto dos ramais que atenderão a área do condomínio. Na sequência, o Vice-78 

Presidente, Sr. Fábio Góis, apresentou o andamento das obras de expansão da rede de esgotamento 79 

sanitário do município de Natal através dos mapas confeccionados pela ARSBAN onde foi possível 80 

visualizar a rede implantada, a rede em construção e a rede a ser implantada em até dois anos. O Sr. 81 

Luiz Melo/SEMUR comunicou que as obras da nova estação de tratamento de esgoto do 82 

Condomínio Casagrande estão sendo executadas de acordo com o projeto aprovado. A Sra. Ana 83 

Luiza Lopes/MPRN destacou que o bairro Parque das Árvores onde o condomínio está situado é 84 

extremamente sensível, porque todo o escoamento da região segue para o Rio Pitimbu, contudo, 85 
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segundo a CAERN, não há rede de coleta de esgoto planejada para o referido bairro, porque ainda 86 

não tem densidade populacional. A Sra. Presidente comunicou que convocará a CAERN para uma 87 

reunião para que apresente uma solução para o problema do esgotamento sanitário, caso contrário o 88 

Comitê encaminhará a questão para o Ministério Público. O Sr. Gilbrando Medeiros/CREA-RN 89 

ressaltou que um dos instrumentos que a CAERN utiliza para planejamento da rede de esgotamento 90 

é o Plano Municipal de Saneamento Básico, mas o plano do município de Parnamirim está defasado 91 

há muitos anos. A Sra. Ana Luiza Lopes/MPRN propôs oficiar o município de Parnamirim a fim de 92 

saber se no plano municipal de saneamento estava previsto o esgotamento do bairro Parque das 93 

Árvores. A respeito da Ampliação do CBH Pitimbu/Pirangi, sexto ponto da pauta, o Sr. Gustavo 94 

Szilagyi/SEMURB explicou que na reunião do CONERH, realizada no dia 12 de novembro de 95 

2019, ficou decidido que o Grupo de Trabalho, composto por representantes do CBH Pitimbu, da 96 

SEMARH e do IGARN, responsável pela condução do processo de ampliação, deverá apresentar, 97 

na primeira reunião ordinária do Conselho em 2020, a proposta do decreto que ampliará o Comitê; 98 

após a aprovação da minuta do decreto pelo CONERH, a Governadora sancionará o decreto e 99 

oficializará a ampliação do Comitê do Rio Pitimbu para a Bacia Hidrográfica do Rio Pirangi. 100 

Passando para o sétimo ponto da pauta, a Sra. Presidente relatou sobre a vistoria técnica realizada 101 

ao estuário do Rio Pirangi, onde se constatou a presença de óleo e a área de Nísia Floresta foi a 102 

mais afetada. Após a verificação da presença da maioria absoluta dos membros na reunião, a Sra. 103 

Presidente deu início à Eleição da Secretaria Executiva com a distribuição das cédulas de votação; a 104 

SEMARH, representada pelo membro André Silva, recebeu nove votos contra oito votos do 105 

IGARN, representado pelo membro Righetto, sendo assim, o Sr. André Silva foi eleito e tomou 106 

posse como Secretário Executivo. Em seguida, o Colegiado aprovou o Calendário de Reuniões 107 

Ordinárias de 2020 nas seguintes datas: 10 de março; 09 de junho; 08 de setembro, e 08 de 108 

dezembro; a primeira convocação será às 8h e a segunda convocação às 8h30min. Logo após, os 109 

membros avaliaram sua participação no ENCOB 2019, apresentando seus elogios e críticas; o Sr. 110 

Sebastião Oliveira/UFRN, por exemplo, considerou o evento extremamente proveitoso, mas um 111 

ponto negativo correspondeu à simultaneidade das oficinas; e a Sra. Wagna Dantas/FUNCERN, 112 

apesar de ter considerado o encontro bom, criticou sua extensão e externou sua insatisfação com a 113 

organização do evento. Iniciando os informes, a Sra. Ana Campos/INCRA-RN comentou sobre o 114 

projeto de recuperação das nascentes do Rio Pitimbu desenvolvido pela FUNDEP em parceria com 115 

o INCRA-RN, expôs um conflito com os assentados que não estão de acordo com a retirada 116 

estabelecida no projeto da azeitona preta, uma das árvores exóticas, e informou que os 117 

coordenadores do projeto fizeram um requerimento ao IDEMA para aprovar o uso de fertilizante 118 

para enriquecer do solo e de agrotóxico para combater as formigas. O Sr. Sérgio Macêdo/IDEMA 119 

afirmou que não é permitido o uso de fertilizante e agrotóxico dentro da APP do rio e alertou, caso 120 

o uso de fertilizante seja aprovado, para o aumento da eutrofização da Lagoa do Jiqui. O Sr. 121 

Gustavo Szilagyi/SEMURB informou que o município de Natal fez uma parceria com o corpo de 122 

bombeiros para combater e coibir os incêndios e convocou os representantes das Prefeituras de 123 

Parnamirim e Macaíba a adotarem o mesmo procedimento, sugeriu ainda que, na primeira reunião 124 

do ano de 2020, os municípios apresentem um relatório com o número de registro de incêndios ao 125 

longo do Rio Pitimbu. A Sra. Wagna Dantas/FUNCERN advertiu para a necessidade de elaboração 126 

do Termo de Referência do Plano de Bacia do Rio Pitimbu, uma das metas do Plano de Trabalho, 127 

para não correr o risco de perder novamente os recursos do Procomitês e informou sobre a 128 

apresentação do diagnóstico do Plano Diretor do município de Macaíba, a ser realizada no dia 10 de 129 
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dezembro do corrente ano, ressaltando a importância da participação do Comitê. A Sra. Presidente 130 

fez um breve relato sobre a reunião dos Comitês do Estado com o Senador Jean Paul Prates e 131 

também mencionou a ausência de resposta da SEMOV em relação à cratera existente na Rua São 132 

Bráulio no bairro de Planalto, e, por isso, o Comitê encaminhará denúncia ao Ministério Público. 133 

Concluída a reunião, a Sra. Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião e eu, 134 

Alana Rayza Vidal Jerônimo do Nascimento, lavrei a presente ata, tendo os membros presentes 135 

subscrito a lista de presença que segue como parte integrante desta ATA.  136 

 137 
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