ATA DA 1ª REUNIÃO DO GRUPO DE APOIO À DIRETORIA PROVISÓRIA DO CBHPIRANHAS/AÇU
LOCAL: Sala de Reuniões da ADESE - Caicó/RN
DATA: 13/11/2007
HORA: 09h às 17h30
PARTICIPANTES:
1. Celso de Macedo Veiga – IGARN – cdmveiga@uol.com.br;
2. Ulyana Érika de Lima – SEMARH-RN – ulylima@yahoo.com.br;
3. José Vieira Filho – GAMAR/POMBAL-PB – jvfpretinho@hotmail.com;
4.
Elias
Mesquita
Torres
–
DIBA/Alto
do
Rodrigues-RN
–
eliasmesquitatorres@hotmail.com;
5.
Maria
de
Lourdes
Barbosa
de
Sousa
–
DNOCS-PB
–
lourdes.sousa@dnocs.gov.br;
6. Laudízio Diniz – AESA-PB – laudizio@terra.com.br;
7. Maria do Socorro Mendes Rosa – AESA-PB – msmendesrosa@gmail.com;
8. Everaldo Pinheiro do Egito – CAGEPA-PB – everaldo@cagepa.pb.gov.br;
9. Edward Maurício Holmes – SUDEMA-PB – mauricio@sudema.pb.gov.br;
10. Sandra Helena Moreno de Assis – AESA-PB – shelena2501@yahoo.com.br;
11. Maria de Fátima Lorenço – AESA-PB – mfatimalourenço@yahoo.com.br;
12. Maria Geny Formiga de Farias – CAERN-RN – genyformiga@digizap.com.br;
13. Félix Antonio Lins Soares – SEMARH-RN – felizfialho@yahoo.com.br;
14.
José
Procópio
de
Lucena
–
SEAPAC/ASA-RN
–
procopiolucena@hotmail.com;
15. Luiz Antunes da Costa Neto – DNOC-RN – luiz.antunes@dnocs.gov.br;
16. Maria da Conceição Silva – VALER-RN – conceição_silva10@hotmail.com;
17. Josivan Lopes de Figueiredo – GAMAR/Jucurutu-RN;
18. Rui Álvares de Faria – FEMURN – Representando o Prefeito de Timbaúba dos
Batistas Ivanildo Filho – iaa.filho@uol.com.br;
19.
Laélia
Maria
Lira
Ferreira
de
Melo
–
SEMARH-RN
–
laelia_marcadagua@yahoo.com.br e laelia@rn.gov.br;
20. Aires Umberto Vieira – ASDICA-PB;
21. José Maria Gurgel – UFCG-PB – jomagurgel@gmail.com;
22. Francisco Jocerlan Sampaio de Aquino – Prefeitura de Bom Jesus-PB –
jocguedes@yahoo.com.br;
23. José Carlos de Queiroz – ANA/SAG – zecarlos@ana.gov.br;
24. Valter Suassuna – EMATER/Regional Caicó – ematercaico.r@rn.gov.br.
RELATORA:
Laélia Maria Lira Ferreira de Melo – SEMARH-RN – laelia@rn.gov.br
ASSUNTOS DISCUTIDOS:
Ás 9 horas, do dia 13 de novembro de 2007, na Sala de Reuniões da Agência
de Desenvolvimento do Seridó - ADESE, em Caicó, RN, teve inicio a Primeira

Reunião do Grupo de Trabalho para apoiar a Diretoria Provisória na instalação
do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Piranhas - Açu. O Sr. José Carlos de
Queiroz (ANA) deu início as atividades relembrando aos presentes os
encaminhamentos extraídos da Oficina de Planejamento para instalação do
CBH-Piranhas/Açu, ocorrida em João Pessoa, nos dias 10 e 11 de outubro de
2007. Em seguida comentou sobre os resultados da reunião ocorrida na ANA,
no dia 19 de outubro de 2007, da qual participaram representantes do RN (Sr.
Félix e Sra. Laélia), da PB (Sr. José Luiz) e da ANA,(Rosana Garjulli), que foram as
modificações realizadas nos Termos de Referência para Contratação de
Empresa Especializada em Mobilização Social. Neste momento, o Sr. Laudízio
Diniz, (AESA), o Sr. Félix Fialho, (SEMARH) e a Sra. Laélia de Melo (SEMARH)
ratificaram as informações trazidas pelo Sr. José Carlos, que levaram em
consideração a orientação/argumentação da Sra. Rosana Garjulli. As
mudanças sugeridas foram basicamente na diminuição do número proposto
de material de informação (folders, cartazes, cartilhas, banners, faixas) e o
aumento do número de pessoal para as atividades de mobilização. Durante
as discussões foram apresentadas dificuldades para a veiculação de spots
radiofônicos e ficou acordado entre os representantes das instituições gestoras
de recurso hídricos, tanto da PB como do RN em assumir com recursos do
orçamento de suas instituições, as despesas a serem realizadas com a
veiculação de spots/notícias nas rádios, por entenderem ser esse um veículo
de extrema importância e alcance na região de abrangência da bacia
hidrográficas do Piranhas/Açu. Antes da pausa para o almoço, foi discutida a
data para a próxima reunião do Grupo de Apoio, que ficou definida para o
dia 18/12, em Patos - PB, seguindo o acordo estabelecido na 1ª Reunião
Ordinária da Diretoria Provisória, segundo o qual seriam alternadamente na PB
e no RN. Foi sugerida alteração do local da reunião para João Pessoa/PB,
ficando esta discussão definida para ocorrer via correio eletrônico entre os
membros do GA. A Sra. Laélia Melo informou aos demais o envio da
solicitação ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos requisitando
prorrogação do prazo de instalação do Comitê, estendendo até dezembro de
2008, juntamente com o relato de todas as ações realizadas até agora pela
Diretoria Provisória. Mencionou também a Portaria nº 01/2007 da Diretoria
Provisória do CBH Piranhas/Açu, que nomeia os representantes das instituições
definidas na Deliberação nº. 01/2007-DP, para a composição do Grupo de
Apoio. Alguns nomes de representantes foram corrigidos e a SEMARH-RN
(Diretoria Provisória) ficou encarregada de encaminhar para publicação no
Diário Oficial da União com a maior brevidade possível. O Sr. Procópio da
SEAPAC/ASA sugeriu a criação de uma lista de discussão na internet para
aprofundar os diálogos e contribuir na realização de um trabalho mais
satisfatório. A Sra. Laélia Melo ficou encarregada de providenciar essa
ferramenta para o grupo. Após o almoço, o Subgrupo encarregado do
processo eleitoral, representado pela Sra. Maria do Socorro Mendes Rosa e Sra.
Maria de Lourdes Sousa abriu as discussões sobre a composição do CBH
Piranhas-Açu. A proposta inicialmente apresentada foi elaborada pelo
Subgrupo (Cybelle Frazão, Maria de Lourdes Sousa e Maria do Socorro Rosa)
seguindo experiências de comitês federais já instalados (área, número de
municípios, dados demográficos, dentre outros aspectos). Desta forma, foi
apresentada uma proposta de 50 membros distribuídos nos segmentos de
poder público, sociedade civil e usuários, de acordo com o estabelecido na
Resolução nº. 05 do CNRH. Entre os presentes, houve uma série de

questionamentos quanto à questão da paridade, e principalmente com
relação ao número de membros, que, na opinião da maioria era excessivo. O
Grupo redistribuiu a composição do poder público, usuários de água e
sociedade civil, levando em consideração a paridade entre os segmentos, e
reduzindo o número total de representantes de 50 (cinqüenta) para 40
(quarenta). O Sr. Félix Fialho lembrou aos presentes a importância da paridade
na composição do comitê como forma de garantir a participação de todos os
segmentos. O Sr. Laudízio Diniz ressaltou que a Paraíba tem um número maior
de municípios e o Rio Grande do Norte tem um número maior de usuários e
acredita que o Comitê deve ser paritário, contudo, levando em consideração
suas peculiaridades. Em seguida, O Sr. Celso Veiga expôs a necessidade de
discutir um número maior de representantes de usuários para o RN, uma vez
que, a demanda no RN é maior neste segmento, especialmente com relação
a projetos de irrigação. Ao final das discussões, o Grupo chegou a um
consenso no tocante a composição do CBH Piranha-Açu, sugerindo 40
(quarenta) membros, sendo distribuídos da seguinte forma: Poder Público com
13 membros = 32,5% ( 2 P.P.Federal; 3 P.P.Estadual RN; 3 P.P.estadual PB; 2
P.P.Municipal RN e 3 P.P.Municipal PB), Usuários com 16 membros = 40% (1
Abastecimento Humano e Lançamento de Efluentes RN; 1 Abastecimento
Humano e Lançamento de Efluentes PB; 2 Indústria e Mineração RN; 1 Indústria
e Mineração PB; 4 Irrigação e Agropecuária RN; 3 Irrigação e Agropecuária PB;
1 Carcinicultura RN; 1 Piscicultura PB; 1 Outros Usos RN; 1 Outros Usos PB) e
Sociedade Civil com 11 membros = 27,5% (2 Organizações Técnicas e
Entidades de Ensino e Pesquisa RN; 3 Organizações Técnicas e Entidades de
Ensino e Pesquisa PB; 3 ONGs RN; 3 ONGs PB). Nada mais havendo a tratar, a
Reunião foi encerrada às 17 horas e 30minutos, tendo os membros presentes
subscrito a lista de presença, que constitui parte integrante desta ata.
Laélia Maria Lira Ferreira de Melo
Relatora

