
 
 
 
               Ata da 39º Reunião Extraordinária do COMSAB 
 
Ata da trigésima nona Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Saneamento 1 
Básico – COMSAB. Data: 06 de março de 2013; às 08h00min. Local: auditório da 2 
ARSBAN, situado na Rua Dr. Poty Nóbrega, 344, Lagoa Nova, Natal/RN. Sob a 3 
Presidência da Sra. Maria Virginia Ferreira Lopes. Secretário especial, Prof. Elias Nunes. 4 
Presentes os conselheiros: Vital Gorgônio da Nóbrega representante da SEMOPI; Alvamar 5 
Roberto Coelho Cirne, representante da CAERN; Gerson Ricardo de Oliveira, 6 
representante do CREA/RN; Marcilio Pereira Xavier, representante da SVA/SMS; George 7 
Câmara, representante da Camâra Municipal de Natal; Emilia Margareth de Melo Silva, 8 
representante da ABES/RN; Ivanilde Ramos da Silva, representante da URBANA; Jean 9 
Leite Tavares, representante do IFRN. Participantes: Silvana F. Vilar Lima, representante 10 
da CAERN; Aristotelino Monteiro e Genildo Pereira, representantes da ARSBAN. O 11 
primeiro ponto de pauta da reunião é a aprovação da Ata da 38º reunião extraordinária 12 
aprovada por unanimidade pelos presentes. Em seguida prossegue para o próximo ponto de 13 
pauta, qual seja, conclusão de construção da ETE – Redinha/África, e previsão de 14 
funcionamento, que restou prejudicada por ausência da CAERN. Seguindo para o próximo  15 
ponto de pauta, a Elaboração do Estudo de Impacto Ambiental para construção da ETE - 16 
Jundiaí/Guarapes, com previsão de conclusão. Sra. Silvana Vilar informa que a CAERN 17 
contratou a FUNCERN para fazer os estudos e a previsão de conclusão é no final de maio 18 
de 2013, que os estudos foram divididos em produtos e estão seguindo item por item do 19 
Temo de Referência, ressalta ser uma meta a CAERN e os recursos já estão garantidos. A 20 
Presidente do COMSAB solicita que a CAERN responda oficialmente sobre o primeiro 21 
ponto de pauta e justifique sua falta na apresentação. Prof. Elias Nunes esclarece ao 22 
COMSAB que está posto na pauta e que foi enviado ofício com antecedência para fazer 23 
esta exposição sugere já deixar marcado a exposição pela CAERN na reuniao ordinária do 24 
dia 20 de março. A Presidente acha por bem chamar a empresa responsável pela obra pois 25 
acha que a obra está paralisada. George Câmara corrobora que a falta da CAERN deixa 26 
grandes lacunas pela ansiedade que estão e para o cumprimento dos prazos como também 27 
as conseqüências que isso pode causar. A Presidente informa que esteve na CAERN e a 28 
mesma pediu nossa colaboração, relata que quando foi Presidente da última vez observou a 29 
dificuldade da Prefeitura em relação a contratação de outras empresas de fora que não tinha 30 
o conhecimento que o pessoal daqui tinha, fala da importância entre o diálogo entre a 31 
CAERN e o COMSAB. Lembra que outro ponto que deveria ter uma reunião extraordinária 32 
é a questão do lixo de Natal solicita uma reunião sobre esse assunto, trazendo o pessoal da 33 
URBANA e o próprio interventor para saber o que está sendo feito com relação a esse 34 
problema. Jean Leite informa que houve audiência sobre o Projeto do Túnel Arena das 35 
Dunas, que é um projeto de grande vulto e merecia o COMSAB se aponderar dele e destaca 36 
que o ponto de lançamento das águas extravassou muito próximo da ETE Jundiaí/Guarapes 37 
por esse motivo pode inteferir, que convidou o pessoal da consultoria para estar presente 38 
amanhã e vê se existe interação entre esses dois projetos importantes. Vital Gorgônio 39 
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informa que ontem não foi convidado para a audiência pública em relação a liberação 40 
ambiental do túnel, que ficaria difícil falar como habitante de Natal já que tem ligacão com 41 
a SEMOPI e com o COMSAB. Explana a dificuldade de entender as autonomias de 42 
determinados órgãos sobre o Projeto Arena das Dunas que é executado pelo Governo do 43 
Estado, confirma que existe uma drenagem e que para funcionar tem que existir um túnel 44 
de drenagem para receber a descarga, sem o túnel o projeto arena é inviabilizado, que 45 
haverá alagamento provavelmente no mês de junho/julho, informa ainda que, quem fez o 46 
projeto foi o Prof. João Abner que atestou que não funcionará sem o túnel. Que a Prefeitura 47 
do Natal solicita licença ambiental e encontra dificuldade, que fica sem entender como 48 
existe uma obra em andamento que depende da outra e essa última não foi liberada, acha 49 
que ou  libera o túnel ou embarga a obra. Prof. Elias Nunes pergunta porque não saiu a 50 
liberação do túnel. Em resposta Vital Gorgonio responde que na situação atual não saiu 51 
nem sai. Informa ainda que das 32 lagoas existentes em Natal nenhuma tem licença 52 
ambiental que todos os dias são lançados esgotos nas diversas lagoas de Natal, que a 53 
CAERN não obriga os usuários a fazer a ligação de esgoto na rede e pra eles é mais 54 
cômodo jogar na rua. Jean Leite complementa que na audiência ficou claro as duas 55 
alternativas uma era manter as lagoas como estão hoje e a outra era o túnel, só que existe 56 
em andamento o projeto de expansão da rede de tratamento de esgoto, e esses dois projetos 57 
estão muito associados. A Presidente analtece a importancia de se cobrar  tudo isso da 58 
CAERN. O Conselheiro George Câmara levanta a preocupação da mobilidade urbana em 59 
relação à copa de 2014 sobre os prazos que não tem como não respeitar as etapas e que 60 
devido a essa situação precisa pautar essa questão e chamar os dois entes para conhecer a 61 
questão da interface e saber quem esta responsável pelo túnel e pela obra arena das dunas 62 
para pode cobrar deles, que é preciso se posicionar para depois não ser responsabilizado por 63 
omissão. Vital Gorgônio sugere que chame o Prof. João Abner para tratar do assunto já que 64 
ele é o responsável pelo projeto. Silvana Vilar da CAERN informa que o pessoal do 65 
IDEMA reclama muito da população que ou não liga ou liga indevidamente, e que a 66 
CAERN não tem o poder de autuar não pode obrigar o usuário. Nesse raciocínio Jean Leite 67 
contribuí que a SEMURB é o órgão que tem o poder de polícia para isso, que a questão de 68 
trabalhar a conscientização, notificando o morador com o aviso que ele deve implantar e 69 
configurado que não foi feito a ligação é aplicado a multa. George Câmara diz que quando 70 
é pra tamponar o poder de policia faz mas quando é em desfavor do interesse público quem 71 
tem que fazer é o particular. A Presidente sugere encaminhar ofício a CAERN solicitando 72 
que junto ao Governo do Estado faça campanha de conscientização sobre o esgotamento 73 
sanitario, e mandar ofício para a SEMURB falando sobre o poder de autuação. Gerson 74 
Ricardo lembra que já houve essa discussõe em outras reunião do COMSAB e que ficou o 75 
compromisso da CAERN em fazer essa campanha de conscientização maciça da população 76 
que poderia se procurar em Atas do COMSAB que iriam constatar isso. Vital Gorgônio 77 
esclarece que o projeto do túnel já foi apresentando na ocasião pelo conselheiro da CAERN 78 



 
 
 
               Ata da 39º Reunião Extraordinária do COMSAB 
 
Luiz Roberto Melo, se esse projeto fosse feito conjutamente a CAERN economizaria 26 79 
estações elevatórias, acha viável que se o Governo do Estado fosse parceiro seria mais fácil, 80 
informa ainda que o ex conselheiro alertou que não haveria condições técnicas em utilizar o 81 
mesmo espaço e o mesmo túnel para o mesmo objetivo, que a sugestão do Plano Diretor era 82 
esse, acha que a participação do Prof. João Abner pode ser muito valiosa com relação a 83 
campanha educatica, afirma que só funciona se for um trabalho em equipe, com a CAERN, 84 
COVISA, URBANA, SEMURB, SEMOPI e ARSBAN, sugere que esse trabalho seja 85 
coordenado pela ARSBAN. Prof. Aristotelino Monteiro informa que no ano passado foi 86 
feita uma comissão para tratar das ligações clandestinas e tinha como função conseguir 87 
encontrar metodologias para combater esse problema, que foi detectado que existia uma 88 
falta de punição em relação ao desrespeito aos códigos, que esteve na SEMUT e lá foi dito 89 
que valores menores não teria eficácia só as de grandes valores, e que enquanto isso não for 90 
resolvido não vai se conseguir sanear nunca a cidade. A Presidente informa que a CAERN 91 
ficou de concluir a obra do Bairro de Nossa Senhora da Apresentação e a SEMOPI ficou de 92 
fazer o levatamento junto com a CAERN para concluir essa obra, que dia 07/03/2013 vai 93 
ter um GGI entre os Ministérios das Cidades para ver as metas e fechar todos esses 94 
projetos. Ao final deixa consignado a apresentação do 1º item da pauta para próxima 95 
reunião. A Presidente do COMSAB  dispõe a palavra para quem quiser se pronunciar, não 96 
tendo mais ninguém a fazer o uso da palavra, deu por encerrada a presente sessão, e eu, 97 
______________________________, Elias Nunes Secretário Especial do CONSELHO 98 
MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO, lavrei a presente ata, que para constar segue 99 
assinada por mim e pelos demais Conselheiros presentes a esta sessão. 100 


