
 

 

   

ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO DA SEMARH-COGERH E COMITÊS DE 1 

BACIAS HIDROGRÁFICAS 2 
 3 

Data: 05 de outubro de 2018 4 
Local: Sala de conferencia da Secretaria de Meio Ambiente e dos Recursos 5 
Hídricos - SEMARH 6 

Hora: 09:55 7 
 8 
No quinto dia do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito com início às 9 

onze horas e vinte minutos, ocorreu a primeira reunião da Secretaria de 10 
Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos – SEMARH, por meio da 11 
Coordenadoria de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos – COGERH 12 
com os presidentes dos Comitês da Bacia Hidrográfica do Rio Apodi-13 

Mossoró, Ceará-Mirim e Pitimbu, na sala de conferencia da - SEMARH, com 14 
a seguinte pauta: Abertura 1. Metas do PROCOMITÊS do ciclo 2018. 15 
Inicialmente o coordenador da COGERH/SEMARH, CARLOS NOBRE, 16 
iniciou sua fala expondo sobre sua preocupação na execução das atividades 17 

referente às metas do PROCOMITÊS para o ciclo de 2018. Em sequência, a 18 
presidente do comitê Pitimbu, ROSIMEIRE DANTAS, informou que estava 19 

pensando, em relação à meta ações de educação ambiental, realizar ações 20 

de educação ambiental em algumas escolas da Sub-bacia do rio Pitimbu e a 21 

produzir um vídeo. A secretária executiva dos comitês e representando na 22 
reunião a presidente do Comitê do Rio Ceará-Mirim Maria Lucimar, MÁRCIA 23 

EGINA, informou que foi criada uma a comissão do Pitimbu, Câmara 24 
Técnica do Apodi-Mossoró e uma comissão do Ceará-Mirim para planejar a 25 
execução dessas atividades inerentes às metas do PROCOMITÊS. 26 
ROSIMEIRE DANTAS sugeriu para Márcia, que fosse estipulado um prazo 27 
para que a comissão do Pitimbu apresentasse algum produto das demandas 28 
referente às metas do PROCOMITÊS. O presidente do comitê do Rio Apodi-29 

Mossoró, RODRIGO GUIMARÃES, informou como foi realizado o 30 
cronograma sobre a atualização e renovação do TDR do Plano de Bacia do 31 

rio Apodi-Mossoró. O coordenador da COGERH, CARLOS NOBRE, 32 
informou que seria necessária realizar o orçamento para os planos de bacia 33 

do Pitimbu e Apodi-Mossoró. Em sequência, RODRIGO GUIMARÃES expôs 34 
sobre os encaminhamentos, provenientes da primeira reunião da câmara 35 
técnica do comitê, para atualização e revisão do TDR do Plano de Bacia, 36 
para o plano de comunicação, para a educação ambiental, que será 37 
articulado com a SEMARH, IGARN e a comunicação da UERN. Propôs a 38 

produção do mapa ilustrativo da bacia para apresentar nas escolas. E por 39 
fim, concluiu explicando sobre a produção de um livro sobre a bacia do 40 
Apodi-Mossoró com articulação com as instituições de ensino da UERN, 41 
UFC e UFERSA, além da SEMARH, por meio da Coordenação de Meio 42 

Ambiente e Saneamento - COMEAS. ROSIMEIRA DANTAS perguntou se 43 

seria possível fazer uma chamada para contratação de uma produtora. 44 
CARLOS NOBRE informou que o processo de licitação demandaria muito 45 

tempo e para esse ano não seria viável. CARLOS NOBRE questionou sobre 46 
as visitas técnicas e capacitação. RODRIGO GUIMÃRES informou que o 47 
comitê Apodi-Mossoró ainda não havia realizado as visitas técnicas na 48 
bacia. Então, ficou decidido que seria realizada na reunião do comitê Apodi-49 



 

 

   

Mossoró na foz do rio, no município de Areia Branca/RN. MARCIA EGINA 50 

informou que a capacitação dos novos membros do comitê do rio Apodi-51 
Mossoró já foi realizada, faltando realizar a do comitê do rio Cerará-Mirim. O 52 
Pitimbu não teve novos membros, não havendo necessidade de capacitação 53 
no momento, apenas após o processo eleitoral de renovação de membros e 54 
diretoria. Por fim, informou que a estratégia e implementação de capacitação 55 

e plano de comunicação estão sendo realizadas. ROSIMEIRE DANTAS, no 56 
tocante a educação ambiental, informou que essa atividade seria realizada 57 
nas escolas do município de Parnamirim/RN e Macaíba/RN. RODRIGO 58 

GUIMARÃES, durante a reunião ligou para Marco Lunardi Escobar, para 59 
acertar se ele poderia participar da elaboração do vídeo sobre educação 60 
ambiental dos comitês. Marco Lunardi confirmou sua disponibilidade. Por 61 
fim, MARCIA EGINA propôs a realização da capacitação no Fórum Potiguar. 62 

Informou que conversou com o IGARN para viabilizar o recurso do 63 
PROGESTÃO para fomentar o Fórum Potiguar. Encaminhamento: A 64 
COGERH encaminhará o modelo do orçamento do PERH para os comitês 65 
do Pitimbu e Apodi-Mossoró; Rodrigo Guimarães encaminhará para a 66 

COGERH/SEMARH as especificações técnicas para elaboração do mapa 67 
proposto para realizar educação ambiental nas escolas; A secretaria 68 

executiva minutará o ofício a ser encaminhado ao IGARN para realizar a 69 

atividade de educação ambiental por meio do programa Água Nossa do 70 

IGARN; Rodrigo Guimarães encaminhará os nomes da equipe que irá 71 
realizar o vídeo para educação ambiental nas três bacias hidrográficas. 72 

Nada mais havendo a tratar, uma vez abordados todos os itens da pauta, o 73 
coordenador da COGERH-SEMARH, agradeceu a presença de todos e 74 
encerrou a reunião e eu, Ruan Otavio Teixeira, lavrei a presente ata, tendo 75 
os membros presentes subscrito a lista de presença digitalizada que segue 76 
como parte integrante desta. 77 
 78 

 79 
Natal/RN, 05 de outubro de 2018. 80 
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