Ata da centésima décima nona Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saneamento Básico (119°) – COMSAB. Data: 21 de junho de 2017, às 08h00min. Local: auditório da ARSBAN, situado na Rua Dr. Poty Nóbrega, 344, Lagoa Nova, Natal/RN. Presentes os conselheiros: João Bosco, representante da FECEB/RN, Lamarcos Vital Teixeira, representante da CAERN, Rubem Botelho Medeiros e Alexandre de A. Maranhão, representantes da URBANA; João Lopes de Oliveira Neto, representante do CREA/RN; Marcílio Pereira Xavier, representante da Secretaria Municipal de Saúde – SMS; Walter Fernandes, representante da SEMOV; Fernando Lucena, representante do SINDLIMP/RN, Sérgio Bezerra Pinheiro, representante da ABES, Fionna Maria Câmara de Medeiros, representante da Assussas; Participantes: Débora Carvalho, Ênio Bruno de Aquino, Pedro Celestino, Fábio Ricardo Silva Góis, Kelly Roberta, Luciana Costa dos Santos, Gustavo Nogueira, Mário Madruga, Ana Lúcia de Melo Rodrigues Tavares, Jeane Barbosa de Oliveira,  representantes da ARSBAN. De início, Marcílio Pereira Xavier, representante da Secretaria Municipal de Saúde – SMS, em substituição legal da presidenta do COMSAB, Glenda Dantas, iniciou a reunião com o primeiro item da pauta, a leitura da ata da 118ª reunião ordinária do COMSAB que foi devidamente aprovada por unanimidade. Marcílio Pereira Xavier da SMS, abriu para os informes. Fábio Góis da ARSBAN, informou que na última reunião fora aprovado o tema da VIII Conferência Municipal de Saneamento Básico de Natal, sendo publicado o decreto de convocação pelo Prefeito Municipal no DOM, restando definir um dos palestrantes e alguns locais das pré-conferências. Em seguida, fora informado que alguns pontos serão definidos na reunião da comissão organizadora, no entanto fora sugerido a votação dos horários das pré conferências, sendo votado pela maioria absoluta que as mesmas serão realizadas no período da noite. Em seguida, Sérgio Pinheiro, representante da ABES informou da realização de um evento da ABES nos dias 3 e 4 de agosto do corrente. Marcilio Xavier informou em nome da SMS que dia 27/06/2017 irá ocorrer o lançamento de um convênio entre a SMS e UNP, onde será realizado análise de coleta e poços em Bom Pastor, Betex e de alguns poluentes atmosféricos. Em seguida, Lamarcos Vital, apresentou as medidas da CAERN em relação ao Rodizio de abastecimento de água na região norte. Apresentou atraves de relatorio do sistema de rodízio um levantamento dos principais bairros que foram atingidos pelo rodízio desde fevereiro do corrente ano até o mes atual (apresentação). Informou, ainda, que a CAERN resolveu seguir a Recomendação do IGARN de como ficará o sistema de rodízio neste mês, tendo demonstrado o texto de informação para a população da forma de atuação nos dias 16, 20, 22, 26 , 28 e 30 de junho. Fábio Góis informou aos conselheiros que ocorre reunião sitemática todo mês e na última reunião deixou marcado uma pauta entre o IGARN, CAERN e ARSBAN acerca de como será o restabelecimeto do rodízio citado. Marcílio Xavier da SMS questionou Lamarcos Vital da CAERN acerca  dos planos para as perdas hídricas e o mesmo informou que será feita avaliação até dezembro para obter diagnóstico de como serão feitas as ações. Fábio Góis em resposta ao questionameto realizado por Sérgio Pinheiro,  apresentou como discussão a Ampliação da área de proteção ambiental e  Articulação entre Prefeitura de Natal e Extremoz. Marcílio Xavier, da SMS, se posicionou acerca da importancia em trazer a discussão do Rio Pitimbú neste Conselho. O substituto legal da presidente dispõe a palavra para quem quiser se pronunciar, não tendo mais ninguém a fazer o uso da palavra, deu por encerrada a presente sessão, e eu, ____________________________, Maria Aparecida de França Gomes, Secretária Especial do CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO, lavrei a presente ata, que para constar segue assinada por mim e pelos demais Conselheiros presentes a esta sessão.

