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Ata da trigésima oitava Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Saneamento 1 
Básico – COMSAB. Data: 30 de janeiro 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. Secretario especial, Prof. Elias Nunes. 4 
Presentes os conselheiros: Vital Gorgônio da Nóbrega representante da SEMOPI; Samara 5 
Mendes, representante da CAERN; Geraldo Eduardo da Silva, representante da 6 
SINDAGUA; Gerson Ricardo de Oliveira, representante do CREA/RN; Cicero Onofre 7 
Hélio Rodrigues representantes da UFRN; George Câmara, representante da Camâra 8 
Municipal de Natal; Josivan Cardoso Moreno, representante da ABES/RN; Ivanilde Ramos 9 
da Silva, representante da URBANA; Jean Leite Tavares e Leonardo Pivotto Nicodemo, 10 
representantes da IFRN. Participantes: Valmir Melo, Alvamar Roberto Coelho Cirne e 11 
Simone Maria Freire, representantes da CAERN. O primeiro ponto de pauta da reunião é a 12 
aprovação da Ata da 37º da reunião extraordinária aprovada por unanimidade pelos 13 
presentes. Em seguida prossegue para o próximo ponto de pauta, qual seja, Apresentação 14 
pela CAERN dos 04 pontos referente ao Parecer Técnico questionado pela Câmara Técnica 15 
de Esgotamento Sanitário sobre a construção da ETE- Jundiaí/Guarapes. Prof. Elias Nunes 16 
dar boas vindas a nova Presidente do COMSAB  e aos dois Conselheiros representantes do 17 
IFRN que na oportunidade deixam registrado que os Senhores Jean Leite Tavares e 18 
Leonardo Pivotto Nicodemo fazem parte do grupo que está elaborando o EIA-RIMA das 19 
duas estações de tratamento de efluentes da CAERN, a do rio Junidaí-Guarapes e a do rio 20 
Jaguaribe. Em seguida, levanta as pendências com a CAERN em relação aos 04 pontos 21 
relacionados pela Câmara Técnica de Esgotamento Sanitário que seria tratados hoje. Prof. 22 
Cícero Onofre solicita que seja oficiado a CAERN pedindo prioridade na obra da ETE do 23 
Bairro de Nossa Senhora da Apresentação, além disso faz observação sobre a água de re-24 
uso, expõe discorda de alguns pontos e acha importante a câmara técnica analisar 25 
novamente a questão da utilização dos poços e dos valores que vão ser gastos. O Sr.Valmir 26 
Melo da CAERN indaga se os membros do COMSAB tiveram acesso ao documento 27 
enviado pela CAERN que respondia os 04 pontos relacionados pela CTES. Prof. Helio 28 
Rodrigues informa que a câmara técnica teve acesso ao documento, porém as respostas da 29 
CAERN não atendem ao que foi solicitado, acha necessário fazer um estudo das 30 
alternativas possíveis como tamabém a questão das medidas educativas que a CAERN não 31 
está se preocupando com isso, e enaltece a importância dessas medidas como a ações 32 
educativas de fiscalização. Por fim, afirma que as respostas foram insuficientes e solicita 33 
que o COMSAB cobre da CAERN o estudo de impacto ambiental e o estudo das 34 
alternativas. Prof. Cícero Onofre sugere que a câmara técnica se reúna para tratar melhor 35 
deste assunto. Lembra da importância do saneamento de Natal, que existe uma diretriz atual 36 
que embora o esgoto tratado deve ser jogado no estuário do Rio Potengi, o mesmo se 37 
preocupa com a questão de todo esgoto da cidade de Natal esta sendo jogado nele. Mais 38 
uma vez levanta as questõe relacionadas pelo COMSAB que ainda estão em aberto pela 39 
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CAERN. Sra. Samara Mendes da CAERN esclarece que na reunião do dia 05 de dezembro 40 
de 2012 esses pontos levantados pelo parecer da Câmara Técnica de Esgotamento Sanitário 41 
foram tratados e as respostas foram colocados verbalmente e pergunta ao COMSAB se 42 
essas repostas não são aceitáveis porque na ótica dela já tinham sido esclarecidas. Sr. 43 
Valmir Melo da CAERN expõe que existe alguns equívocos nos questionamentos 44 
levantado pelo Prof. Hélio Rodrigues, sugere que a Câmara Técnica de Esgotamento 45 
Sanitário analise novamente o documento e sugere trazer pessoas mais capacitadas como os 46 
projetistas para responder todas as perguntas, já que nenhuma resposta da CAERN satisfez 47 
a comissão. Sr.Geraldo Eduardo do SINDAGUA solicita a supensão dessa reunião, que seja 48 
acatada a sugestão do Engenheiro Valmir Melo para se fazer uma discussão mais detalhada 49 
desse assunto com o corpo técnico e os porjetistas. A presidente do COMSAB coloca em 50 
discussão essa sugestão e é acatada pelos presentes. Ao final a mesma analtece sobre a 51 
questão da ETE  do Bairro de Nossa Senhora da Apresentação, solicita celeridade neste 52 
caso e que seja tomado providencias ainda esta semana. A Presidente do COMSAB  dispõe 53 
a palavra para quem quiser se pronunciar, não tendo mais ninguém a fazer o uso da palavra, 54 
deu por encerrada a presente sessão, e eu, ______________________________, Elias 55 
Nunes Secretário Especial do CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO, 56 
lavrei a presente ata, que para constar segue assinada por mim e pelos demais Conselheiros 57 
presentes a esta sessão. 58 


