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Governo do Estado do Rio Grande do Norte 6 
Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos 7 

 8 
Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CONERH 9 

 10 
ATA DA 14ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA,  11 
REALIZADA EM 07 DE AGOSTO DE 2018. 12 

 13 
Ao sétimo dia do mês de agosto de dois mil dezoito, às 9h30min, em primeira 14 

convocação, no auditório da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos 15 
Hídricos - SEMARH, situada à Rua Dona Maria Câmara, 1884, bairro Capim Macio, na 16 
cidade de Natal/RN, reuniu-se o Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CONERH/RN, 17 
em sua décima quarta reunião extraordinária, sob a condução de JOSÉ MAIRTON 18 
FIGUEIREDO DE FRANÇA, Secretário de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos 19 
Hídricos, presidente do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, e com a presença dos 20 
seguintes membros titulares ou seus respectivos suplentes: conforme lista de presença em 21 
anexo. JOSÉ MAIRTON FIGUEIREDO DE FRANÇA, iniciou a reunião agradeceu a 22 
presença de todos e fez a leitura da pauta da reunião: 1. Extensão provisória do mandato 23 
dos membros e diretoria do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Pitimbu. Após a leitura 24 
da pauta, o presidente do conselho passou a palavra à secretária executiva do Comitê de 25 
Bacia Hidrográfica do Rio Pitimbu, a Srª Márcia Egina Câmara Dantas Freire, para que 26 
apresentasse o panorama da situação do Comitê do Rio Pitimbu. A secretária executiva do 27 
Comitê do Rio Pitimbu, informou aos presentes que o mandato dos membros do comitê 28 
iniciou em 02 de setembro de 2013, tendo o seu mandado encerrado em 02 de setembro de 29 
2017. Neste período a secretária executiva informou aos conselheiros do CONERH que o 30 
comitê de bacia continuou realizando suas atividades, apesar do mandato ter sido 31 
encerrado e não ter sido realizada e eleição dos membros ou ao menos a recondução do 32 
mandato, conforme previsto no regimento interno do comitê. Em seguida o presidente do 33 
CONERH, JOSÉ MAIRTON FIGUEIREDO DE FRANÇA, apresentou a sugestão de 34 
encaminhamento para esta reunião do Conselho, indicando que o colegiado tem 35 
competências para deliberar sobre essa demanda. Após ouvir as sugestões e entendimentos 36 
do colegiado, o presidente do Conselho Estadual, apresentou as seguintes propostas para 37 
encaminhamento: 1° Validar todos os atos tomados pela diretoria do comitê no período de 38 
setembro de 2017 até o dia de hoje; 2° Reconduzir o mandato dos membros do comitê até 39 
31 de dezembro de 2018, e não reconduzir o mandato da diretoria; 3° O comitê terá até dia 40 
13 de agosto para indicar o nome do representante que irá participar do Encontro Nacional 41 
de Comitês de Bacias Hidrográficas – ENCOB 2018; 4° O Comitê, respeitando os prazos 42 
regimentais, elegerá a diretoria provisória até 04 de Setembro de 2018, com o mandato até 43 
31 de Dezembro 2018; 5° A eleição dos novos membros deve ocorrer até 30 de dezembro 44 



de 2018. Nada mais havendo a declarar, o Presidente do CONERH encerrou a presente 45 
reunião agradecendo a presença dos conselheiros e determinou que eu, Márcia Egina 46 
Câmara Dantas Freire, lavrasse a presente ata, que vai assinada por mim, pelo Presidente e 47 
pelo Secretário Executivo, tendo os Conselheiros presentes, subscrito a lista de presença, 48 
que constitui parte integrante desta ata. 49 
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JOSÉ MAIRTON FIGUEIREDO DE FRANÇA 52 
Presidente do CONERH 53 
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 55 

CARLOS NOBRE DE OLIVEIRA 56 
Secretário-Executivo 57 
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MÁRCIA EGINA CÂMARA DANTAS FREIRE 60 
Relatora 61 


