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ATA DA PRIMEIRA REUNIAo EXTRAORDINARJA DO COMITE DA BACIA 

2 . HIDROGAAFICA DO RIO PITIMBU 2019 

3 

4 Data: 26 de fevereiro de 2019 

Local: Audit6rio da SEMARH - NatallRN 

6 Honirio: 08h50min 

7 

8 ATA 

9 As oito horas e cinquenta minutos do dia vinte e seis de fevereiro de dois mil e dezenove, em 

primeira convoca<;ao, estiveram reunidos no audit6rio da SEMARH, Rua Dona Maria Camara, 

11 1884 - Capim Macio, NatallRN - CEP: 59082-430, os membros do Comitt~ da Bacia Hidrognifica 
12 do Rio Pitimbu - CBH - Pitimbu, representantes do Poder Publico, Sociedade Civil e Usmirios de 

13 Agua, para a Primeira Reuniao Extraordimiria do Comite da Bacia Hidrografica do Rio Pitimbu. 
14 Presentes os seguintes membros: Ana Lucia Fernandes Campos - Titular - INCRA-RN; Marina 

Antongiovanni da Fonseca - Titular - SEMARH; Dilma Lucas da Silva - Suplente - SEMARH; 
16 Ana Celia Silva Santos - Suplente - IGARN; Sergio Luiz Macedo - Suplente - IDEMA; Joacy 
17 Carlos Pereira de Assis - Titular - Prefeitura de MacaibalSEMURB; Fabio Ricardo Silva G6is 
18 Titular - Prefeitura de NataIlARSBAN; Rosimeire Dantas - Titular - NAVIMA; Maria Wagna de 

19 Araujo Dantas - Titular - FUNCERN; Luiz V~cente BurIe Maciel - Titular - FUNDEP; Eduardo de 
Almeida Lopes - Suplente - 'FUNDEP; Gilbrando Medeiros Trajano Junior - Sup]ente - CREA

21 RN; Roberto Pereira - Titular - IFRN; Vera Maria Lucas Ribeiro - Titular - CAERN; Heber 
22 Amorim Vila - Titular - Cemiterio Morada da paz; Herlane Lyra do Nascimento Correia - Titular 

23 - Norsa Refrigerantes; Bhaskara Canan - Suplente - FIERN; e Fabiano Tomaz do Nascimento 
24 Suplente - SINDUSCON/RN. Sebastiao Luiz de Oliveira - Titular - UFRN justificou, via 

WhatsApp, que nao poderia comparecer a reuniao extraordinaria. Ap6s a verifica<;ao do qu6rum, a 
26 Presidente, Sra. Rosimeire Dantas, saudou a todos os presentes e. procedeu a leitura da pauta da 

27 reuniao, que continha os seguintes itens: 1. Aprovayao do Plano de Trabalho de 2019; 2. Aprova<;ao 

28 da Ata da Quinta Reuniao Ordinaria no ana de 2018; 3. Aprecia<;ao do Art. 8° e Art. 9° do 
29 Regimento Interno (Secretaria Executiva); 4. Aprecia<;ao pelo plenario da proposta: "'cria<;ao de urn 

grupo de trabalho para tratar da elabora<;ao de urn Plano Regional para Pagamento por Servi<;os 
31 Ambientais (PSA) no Estado do Rio Grande do Norte"; 5. Informes. Na sequencia, A Sra. 
32 Presidente solicitou uma inser<;ao de pauta para tratar da problematica do desabastecimento de agua 
33 na Comunidade Rua da Palha, em MacaibalRN, e apresentar os oficios das respostas da CAERN e 
34 do DNIT. Aprovada a inser<;ao de pauta, a pauta final da reuniao passou a ser: 1. Aprova<;ao do 

Plano de Trabalho de 2019; 2. Aprova<;ao da Ata da Quinta Reuniao Ordinaria no ana de 2018; 3. 

36 Aprecia<;ao do Art. 8° e Art. 9° do Regimento Intemo (Secretaria Executiva); 4. Aprecia<;ao pelo 

37 plenario da proposta: "'cria<;ao de urn grupo de trabalho para tratar da elabora<;ao de urn Plano 

38 Regional para Pagamento por Servi<;os Ambientais (PSA) n~ Estado do Rio Grande do Norte"; 5. 
39 Apresenta<;ao da denuncia de desabastecimento de agua em 

respostas da CAERN e do DNIT; 6. Informes. Ato continuo, a Sra. Presidente solicitou ao Vice
41 Presidente Sf. Fabio Ricardo Silva G6is 0 apaio para secretariar aquela reuniaa, vista que, a CBH 

Rua da Palha, l\1acaibalRN, e das 
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42 se encontra com uma vadincia na Secretaria Executiva e prontamente 0 Vice-Presidente, Sr. Fabio 

43 G6is, aceitou 0 oficio, e, dando inicio aos trabalhos, passou a palavra as novas representantes da 

44 SEMARH, Sra. M~rina Fonseca e Dilma Lucas, ambas se apresenta)"am ao Colegiado. EITI seguida, 

45 0 Sr. Ruan Teixeira iniciou a apresenta<;ao da n1inuta do Plano de Trabalho de 2019, destacando as 

46 metas do Procomites, e mencionou que 0 Plano de Capacita<;ao de 2019 foi elaborado pela 

47 SEMARH e IGARN e sera apresentado na primeira reuniao ordinaria para aprova<;ao pelo 

48 Colegi~do; tambem citou a cria<;ao das paginas eletronicas, cujo pagamento s6 sera possivel ap6s a 

49 abertura do or<;amento do Governo do Estado. A Sra. Presidente propos inserir a aprova<;ao do 

50 Plano de Trabalho de 2019 na pauta da primeira reuniao ordinaria, assim como a aprova<;ao do 

- 51 Relat6rio de Atividades de 2018 e do Plano de Capacita<;ao de 2019. Com rela<;ao a capacita<;ao, a 

52 Sra. Presidente informou que solicitou ao IGARN coopera<;ao tecnica para a realiza<;ao da oficina 

53 de capacita<;ao e no momenta esta aguardando retorno do instituto. A Sra. Ana CelialIGARN 

54 comunicou que 0 Plano de Capacita<;ao esta pronto, inclusive com os cursos, falta apenas 0 

55 levantamento do custo. A Sra. Herlane CorreiaINorsa Refrigerantes sugeriu ao Colegiado a cria<;ao 

56 de uma planilha dinamica para que todos tivessem acesso ao hist6rico das a<;6es realizadas nos 

57 ultimos cinco anos. A Sra. Presidente explicou que 0 site possibilitara 0 acesso as atas e todos os 

58 documentos produzidos, porque e exigencia do Procomites. Na sequencia, a Sra. Presidente propos 

59 0 adiamento da data da primeira reuniao ordinaria de 2019 para a ter<;a-feira da semana seguinte, 

60 dia 19 de mar<;o; a mudan<;a de data foi aprovada pelo Colegiado, 0 qual tam bern optou por aprovar 

61 a ata da quinta reuniao ordinaria de 2018 na referida reuniao. Pas sando para 0 terceiro ponto da 

62 pauta, a Sra. Presidente esclareceu a necessidade de convocar uma elei<;ao par~ a Secretaria 

63 Executiva, de acordo com os artigos 8° e 9° do Regirnento Interno do CBH Pitimbu. A Sra. Dilma 

64 Lucas/SEMARH explicou que cabe a SEMARH, conforme a Lei Complementar n.o 482/2013 e 0 

65 Decreto n.o 25.366/2015, prover os servi<;os da Secretaria Executiva dos Comites de Bacia no 

66 senti do de prover a estrutura de Secretaria, mas isso nao implica que a SEMARH seja 

67 necessariamente a Secretaria Executiva do Comite, porque a vota<;ao para. a Diretoria nao e 

68 institucional, e sim nominal, 0 que corrobora a pecessidade de elei<;ao. A Comissao Eleitoral 

69 Provis6ria foi composta pela Presidente, Rosimeire DantaslNA VIMA, Gilbrando Trajano 

70 Junior/CREA-RN, Joacy Assis/Prefeitura de MacaibaLSEMURB, Gustavo Szilagyi/Prefeitura de 

71 NatallSEMURB, e Herlane Correia - Norsa Refrigerantes. Dando prosseguirnento a reuniao; a Sra. 

72 Presidente concedeu cinco minutos para 0 Sr. Luiz MaciellFUNDEP apresentar sua proposta de 

73 cria9ao do PSA; 0 mesmo fez men<;ao ao Projeto de Recupera<;ao de APPs para Produ<;ao de Agua 

74 no Alto Rio Pitirnbu da FUNDEP e relatou que 0 PSA corresponde a uma das metas do projeto, e 

75 uma vez que os atores sociais que poderiam contribuir para a elabora<;ao do plano estao reunidos no 

76 Colegiado, 0 Sr. Luiz Maciel sugeriu a cria<;ao de urn Grupo de Trabalho para esta finalidade. A 

77 Sra. Wagna Dantas/FUNCERN mencionou que tern interesse em participar da discussao, mas 

78 elaborar um PSA e trabalhoso e 0 Comite nao tern carater executivo; tambem sugeriu a 

79 possibilidade de envolver os demais comites por se tratar de urn plano regional. A Sra. Marina 

80 FonsecaiSEMARH recomendou ao Sr. Luiz Maciel a realiza<;ao de uma oficina com a participa<;ao 

81 de tecnicos e apresenta<;ao de casos bern sucedidos, e a partir das indica<;6es apontadas e dos 

82 aspectos trabalhados na oficina se formaria urn grupo de trabalho para dar seguimento, legitimando 

83 mais 0 processo, pois nao se partiria de un1 ponto basal. 0 Sr. Vice-Presidente salientou que 0 

84 Comite ainda nao tern Plano de Recursos Hidricos da Bacia aprovado, 0 

85 instrumento importante, 0 Plano de Bacia e uma condi<;ao basica, assim apontou a necessidade de 

PSA apesar de ser urn 
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86 criar urn gropo de trabalho para dar andamento ao mesmo. 0 Colegiado decidiu criar uma comissao 

87 para apreciar a proposta de elabora<;ao do PSA, sendo formada por Luiz MaciellFUNDEP, 

88 Rosimeire DantaslNA VIMA, Ana Lucia Campos/INCRA-RN, Marina Fonseca/SEMARH, Fabio 

89 Gois/Prefeitura de NataIlARSBAN, e Wagna Dantas/FUNCERN. Na continuidade, a Sra. 

90 Presidente apresentou a denuncia de desabastecimento de agua realizada por uma moradora da 

91 Comunidade da Rua da Palha devido ao ron1pimento de tubula<;ao ocasionado pelos equipamentos 

92 da empresa contratada pelo DNIT durante a execu<;ao das obras de duplica<;ao da BR 304 Reta 

93 Tabajara. A Sra. Presidente tambem realizou a leitura do oficio com a resposta do DNIT e do oficio 

94 com 0 relato das n1edidas tomadas pel a CAERN, como 0 fomecimento de caminhao pipa para 

95 atender os usuarios cadastrados e a recupera<;ao da tubula<;ao, 0 que normalizou 0 abastecimento da 

96 comunidade. 0 Sr. Sergio Luiz Macedo/IDEMA mencionou que 0 problema relatado na 

97 Comunidade da Rua da Palha esta fora dos limites da bacia do Pitirrlbu e que, portanto, demandas 

98 como esta nao deveriam ser atendidas pelo CBH do Pitimbu para nao gerar precedentes e 

99 expectativas futuras. A Sra. Ana Campos/INCRA-RN perguntou se era possivel a cria<;ao de urn 

100 grupo de trabalho voltado para 0 geoprocessamento e 0 sensoriamento remoto a fim de realizar urn 

101 monitoramento de imagens do rio e manter 0 Colegiado . atualizado sobre as quest6es de uso e 

102 ocupa<;ao indevidos na area do rio. A Sra. Marina Fonseca/SEMARH mencionou que propora 

103 formal mente ao Comite a confec<;ao de urn mapa da bacia e realiza<;ao de uma oficina no ambito do 

104 Comite para mapeamento de todos os conflitos, alem disso, sera criado un1 indice de notifica<;ao 

105 para cada conflito identificado atrelado uma ficha auxiliar, na qual se identificara os autores 

106 envolvidos, a descri<;ao do conflito e uma lista de a<;6es pro-ativas bern pontuais para ten tar resolver 

107 0 conflito. Por fim, a Sra. Presidente solicitou ao Colegiado que enviem as programa<;6es das datas 

108 comemorativas dos seus orgaos, bern como contribui<;6es para a<;6es, para promover a participa<;ao 

109 do Comite antes da convoca<;ao da proxima reuniao. 0 Sr. Vice-Presidente comunicou brevemente 

110 sobre a programa<;ao da agenda Semana da Agua em Natal, que tern como tema "Agua: urn direito 

111 humano" e contara com atividades em escolas municipais, nas praias e, no dia 22 de mar<;o, urn 

112 seminario sera realizado no CREA-RN com 0 tema "Desafios e Implica<;6es do Nitrato na Agua 

113 para Consumo Humann em Natal". Concluida a reuniao, a Sra. Presidente agradeceu a presen<;a de 

114 todos e encerrou a reuniao e eu, Alana Rayza Vidal Jeronimo do Nascimento, lavrei a presente ata, 

115 tendo os membros presentes subscrito a lista de presen<;a que segue como parte integrante desta 

116 ATA. 
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