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Ata da centésima sexta Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saneamento Básico –
COMSAB. Data: 26 de fevereiro de 2014, às 08h00min. Local: auditório da ARSBAN,
situado na Rua Dr. Poty Nóbrega, 344, Lagoa Nova, Natal/RN. Presentes os conselheiros:
Maria Virgínia Ferreira Lopes, representante da SEMPLA; Gerson Ricardo de Oliveira,
representante do CREA/RN; Ivanilde Ramos da Silva, representante da URBANA; Paula
Angela M. Liberato e Fábio Nyélithon Siqueira representantes da CAERN, George Luiz
Rocha da Câmara, representante da Câmara Municipal de Natal, Vital Gorgonio da
Nóbrega, representante da SEMOPI e o Secretário Especial do COMSAB Prof. Elias
Nunes. Participantes: Fábio Ricardo Silva Gois; Ivan Rodrigo F. da Cruz; Pedro Celestino,
representantes da ARSBAN. De inicio, assumiu os trabalhos a Senhora Virgínia Ferreira,
Presidente do COMSAB. A Presidente iniciou com a ordem do dia, primeiro confirmando
se todos receberam a Ata da Reunião anterior, que foi devidamente assinada e aprovada. O
Secretário Especial do COMSAB, Prof. Elias Nunes iniciou com os informes, com relação
a VI Conferência Municipal do Saneamento Básico, realizada em dezembro de 2013.
Esclareceu que tudo ocorreu de acordo com a programação, tendo alcançado um excelente
nível no que tange à discussão travada, bem como no que diz respeito à realização de
palestras e debates dos trabalhos. Fez um especial agradecimento aos presentes,
esclarecendo ainda que já foram enviadas às proposições às secretarias e instituições que
foram citadas nos documentos, destacando que existe uma comissão de acompanhamento
das medidas que foram sugeridas. O outro informe, foi o de que estão ocorrendo reuniões
em grupos pequenos (por cinco instituições SEMOPI, CAERN, URBANA, SEMURB E
ARSBAN) tratando de ações de instalação de redes de drenagens de águas pluviais, que
tem intercessão com as redes de esgotamento sanitário. As reuniões estão ocorrendo de
quinze em quinze dias e estão dando resultado na medida em que as fotografias das
irregularidades estão sendo mostradas. Vital Gorgônio representante da SEMOPI,
esclareceu que as reuniões têm sido bastante produtivas, porque dos onze pontos apontados
como intercessões, alguns foram corrigidos, outros passarão por obras, estanto os demais
sob análise. Trouxe a questão da lagoa Manoel Felipe, da Cidade da Criança, onde pode-se
encontrar várias irregularidades através das visitas, chegando ao ponto de interligar os
banheiros do Quartel da Polícia Militar à Lagoa. Em 05 de junho de 2013 soube que
pretendiam inteligar os dejetos do Hospital da Polícia Militar ao canal do baldo. Outros
problemas dessa ordem foram relatados, envolvendo do Baldo e a Lagoa Manoel Felipe, e
que a futura inaguração em abril de 2014 da cidade da criança, não parece a coisa mais
adequada uma vez que a última vistoria em fevereiro apontou que a lagoa ainda recebe
esgotos. Tem que haver as correções necessárias. A presidente Virgínia Ferreira relatou:
“quem tem que resolver é a Agência Reguladora junto à CAERN”. / Fabio Gois, ARSBAN:
“além da formalização junto à CAERN e ARSBAN, deve-se ter a participação do
COMSAB e do Ministério Público”./ Virginia Ferreira: “encaminhar ao Ministério Público,
através da Promotoria do Meio Ambiente” / Vital Gorgonio expôs as fotos e as situações,
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destancando o esgoto do Hospital que está sendo colocado no canal do baldo. Passou-se ao
ponto da pauta através de Elias Nunes, referente ao plantio de eucalipto no terreno da ETE
da Rua dos Tororós, procurando também saber se já foi ao menos comprado as mudas da
planta. Paula Angela, engenheira da CAERN, respondeu que só tomou conhecimento
ontem da reunião, que é suplente do engenheiro titular da CAERN, mas que se compromete
a dar as respostas o mais rápido possível. Fábio Ricardo, da CAERN, disse que só tomou
também conhecimento da pauta ontem à tarde e que ontem mesmo ficou sabendo da
questão que envolve a ETE da Rua dos Tororós, mas que já tem algumas informações a
esclarecer a respeito do item, dizendo que no mesmo dia, solicitou a empresa que
providenciasse essa compra dos eucaliptos e que na próxima reunião a CAERN estará
trazendo informações mais precisas a respeito do caso. Elias Nunes esclareceu que o ofício
foi enviado à CAERN no dia 20 de fevereiro onde informava a data da reunião bem como a
pauta a ser discutida. Quanto ao item 5, que trata da data definitiva para o funcionamento
das Estações Elevatórias na Av. Senador Salgado Filho, BR 101, Lagoa Nova, na área do
Centro Administrativo o representante da CAERN, Fabio Ricardo, disse que o projeto está
em fase de compra de equipamentos e que não tem previsão para a inauguração. Com
relação a ETE da Acrísio Freire, na Rua dos Tororós, informou que ainda tem cerca de uns
6 meses de obra para sua conclusão, pois além das ligações que precisão ser feitas, falta a
parte elétrica que ainda está em processo de licitação, para que a obra possa entrar em
operação. Esclareceu que a tubulação está feita em grande parte, mas ainda falta em
algumas áreas. Elias Nunes: “o ponto seguinte de número 06, fala sobre a data de início das
obras que todos sabem que tem projeto a ser iniciado para substituição da rede de
abastecimento de água no trecho da marginal do Campus da UFRN em Potilândia, onde
existem cerca de 10 pontos que constantemente vivem quebrando/estourando o tempo todo.
Precisa-se assim saber se a CAERN tem previsão de quando ocorrerá essa troca”. Fabio
Ricardo: “Foi repassado à regional, o material foi adquirido e agora estamos aguardando a
contratação da empresa que fará o serviço. Não pode-se precisar o dia que isso vai
acontecer, mas o material já está adquirido e estocado”. Elias Nunes: solicita
esclarecimento sobre a adequação do projeto de construção da ETE-Jundiaí/Guarapes
conforme reunião do COMSAB em 23/10/2013 e Ofício nº 416/2013-PR emitido à
CAERN em 17/10/2013. Que fala sobre um projeto que trata do recebimento de caminhões
limpa fossa para a ETE-Jundiaí/Guarapes. Fabio Ricardo esclareceu que não tem nenhuma
resposta a este Ofício. Paula disse que isso é repassado à gerência de Projetos, por isso não
tem essa resposta. Pediu desculpas porque o representante da CAERN junto ao COMSAB
se desligou em janeiro, e que acabou de assumir essa cadeira, se comprometendo a trazer
essas respostas o mais rápido que puder. No que tange aos demais pontos, ficarão para o
próximo mês, na próxima reunião, em virtude da recente chegada dos representantes que
estão sem informações precisas. A presidente Virgínia aconselhou Elias Nunes para que
antes que fosse marcada uma renião fosse feito um contato com a CAERN para saber se
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teriam possíveis respostas para os itens da pauta, já que dentre as questões da reunião a
CAERN não soube responder a nenhuma. George Luiz representante da Câmara Municipal
de Natal, solicitou que anteriormente à reunião fosse recebido por escrito os itens da pauta e
repassado aos Conselheiros para que não seja o primeiro contato com a informação. O
professor Elias Nunes informa que a pauta é enviada por e-mail assim como a ata, para que
todos os conselheiros tomem conhecimento antes da reunião. Dia 12 de março haverá uma
reunião extraordinária, com relação ao projeto da Av. Engenheiro Roberto Freire, junto
com outro projeto que virá ao COMSAB. A presidente do COMSAB, 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, ______________________________, Elias Nunes
Secretário 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.

