ATA DA I REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA PROVISÓRIA DO COMITÊ DA BACIA
HIDROGRÁFICA DO RIO PIRANHAS AÇU.
Local: Auditório da SEMARH – Natal/RN
Data: 14 de setembro de 2007
Hora: 09h30 às 13h30
DIRETORIA PROVISÓRIA:
· Iberê Paiva Ferreira de Souza – Presidente – semarh@rn.gov.br
· José Ernesto Souto Bezerra – Secretário – e.souza@aesa.pb.gov.br
CONVIDADOS:
· Celso de Macedo Veiga – IGARN – cdmveiga@uol.com.br
· Carlos Ivan da Câmara Ferreira – carlosivanmelo@rn.gov.br
· Félix Antônio Lins Fialho – felixfialho@yahoo.com.br
· Laudízio Diniz – AESA – laudizio@terra.com.br
· Rosana Garjulli – ANA/SAG – rosana@ana.gov.br
· Paulo Lopes Varella Neto – ANA – paulovarella@ana.gov.br
· Laélia Maria Lira Ferreira de Melo – laelia@rn.gov.br
· Antomar Galvão Pinheiro – SEMARH – antomar@cefetrn.br
· Maria do Socorro Mendes Rosa – AESA – msmendesrosa@gmail.com
· Cybelle Frazão – IGARN – cybelle@rn.gov.br
· Jeni Melo Moraes – jenimoraes@gmail.com
RELATORA:
· Laélia Maria Lira Ferreira de Melo – SEMARH – laelia@rn.gov.br
ASSUNTOS DISCUTIDOS:
Abertura: No dia 14 de setembro de 2007, com início às 9h30, a Diretoria
Provisória do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Piranhas/Açu, reuniu-se
para sua 1ª Reunião Ordinária, em Natal/RN, sob a presidência do Sr. Iberê
Paiva Ferreira de Souza, Presidente da Diretoria Provisória do CBH e do Sr. José
Ernesto Souto Bezerra, Secretário. Na oportunidade, Sr. Iberê Ferreira de Souza
saudou os presentes e falou da importância da criação do primeiro comitê
federal genuinamente nordestino, destacando a sua relevância para a gestão
efetiva das águas daquela bacia, que é estratégica tanto para o Estado da
Paraíba quanto para o Rio Grande do Norte. Comprometeu-se em
desenvolver esforços para que o processo seja de fato, participativo e
descentralizado, levando em consideração a bacia como a unidade de
planejamento e não somente a área da calha do rio, como aconteceu com
comitês federais criados anteriormente. Passou a palavra para o Sr. José
Ernesto que expôs o compromisso da Paraíba na gestão integrada com o Rio
Grande do Norte, ressaltando que essas questões estão inseridas na agenda
de governo, e, por isso, terão especial atenção. Seguindo a pauta da reunião,

a Sra. Rosana Garjulli, de Agência Nacional de Águas - ANA/SAG fez uma
apresentação das experiências de instalação e apoio ao funcionamento de
comitês de Bacia em rios de domínio da União, onde foram explanados os
detalhes do Marco Legal da União, da Paraíba e do Rio Grande do Norte.
Falou sobre a importância da Gestão Integrada, da bacia como unidade de
planejamento, da busca permanente de articulação entre as ações
empreendidas na bacia. Para ilustrar mostrou um quadro comparativo sobre
as competências dos Comitês de Bacias Hidrográficas - CBHs determinadas
pelas legislações Federal e Estaduais (PB e RN). Em seguida, expôs a
necessidade da União e dos Estados de criarem um fluxo perene de recursos
para fortalecer as atividades de Gestão na área de atuação do Comitê. Citou
também a importância da sustentabilidade institucional: capacidade
instalada, metodologia e estratégia de gestão adequada à realidade e da
importância da decisão política de implementar a gestão descentralizada,
integrada e participativa. Ressaltou também a relevância da sustentabilidade
organizacional: a existência de organização social representativa dos
diferentes interesses e preocupações em relação aos recursos hídricos:
interesse em participar da gestão coletiva de um bem público e a colaborar
de forma efetiva para sua sustentabilidade, além da predisposição à
negociação e ao estabelecimento de regras acordadas entre os diferentes
atores. A Sra. Rosana Garjuli mencionou a concepção ideal para que ocorra a
sustentabilidade administrativa e financeira na gestão, enfatizando que não
basta criar comitês. Faz-se necessário a elaboração do Plano de Bacia, a
instituição da cobrança e a criação de uma agência de bacia. Exemplificou a
questão falando sobre o processo de gestão de recursos hídricos do Estado de
São Paulo e todo o arranjo legal, institucional, e administrativo/financeiro e
como se dá o funcionamento dos comitês por lá. Fez à mesma coisa
demonstrando arcabouço jurídico/institucional do Estado do Ceará, onde as
coisas acontecem de modo diferente. Continuando sua exposição, discorreu
sobre as etapas de implantação de comitês de bacias hidrográficas em
bacias de domínio da União, falando desde a sua criação: aprovação pelo
Conselho Nacional de Recursos Hídricos; nomeação da Diretoria Provisória,
Decreto de criação, constituição do Grupo de Apoio ao Processo de
Instalação. Falou ainda dos princípios da universalização do processo,
democratização das informações; da atuação articulada entre os órgãos
gestores estaduais e federal (gestão integrada da bacia); da busca do
envolvimento de todos os setores e dos diferentes interesses de uso e
preservação. Para finalizar a sua exposição, a Sra.Rosana Garjulli falou sobre a
importância do programa de mobilização e divulgação que deve ser
desenvolvido para a instalação efetiva do CBH Piranhas/Açu. O Sr. Iberê fez
questão de agradecer a forma clara e objetiva com que a Sra. Rosana expôs
todas as questões e ressaltar sua competência no assunto. Seguindo a pauta
definida para a reunião, foi passada a palavra para a Sra. Cybelle Frazão, do
IGARN/RN, que apresentou a minuta de deliberação para constituição do
Grupo de Apoio à Diretoria Provisória visando à instalação do CBH
Piranhas/Açu. O documento foi extraído de discussões realizadas por técnicos
da SEMARH/RN, IGARN/RN e da AESA/PB. A Sra. Cybelle Frazão explicou o
processo de elaboração, as contribuições recebidas através do correio
eletrônico, e a partir dos comentários ocorridos durante a sua apresentação,
passou a considerar as solicitações para alteração do documento, ficando
acordado além das atribuições do Grupo, com a aprovação da Diretoria

Provisória, os seguintes representantes para sua composição: Estado da
Paraíba: Poder Público – 4 (quatro) representantes, constituído pelos seguintes
órgão – Departamento Nacional de Obras contra as Secas - DNOCS, Agencia
Executiva de Gestão de Águas - AESA, Superintendência SUDEMA e Prefeitura
de Bom Jesus; Usuários de Águas: 3 (três) representantes a serem definidos
pelo segmento; e Sociedade Civil: constituída por 2 (duas), sendo a Escola
Agrotécnica de Sousa/PB e Ação Social da Diocese de Cajazeiras – ASDICA;
pelo Estado do Rio Grande do Norte: Poder Público – 4 (quatro)
representantes, sendo eles, o DNOCS, SEMARH, IGARN e FAMURN; Usuários de
Águas: 3 (três) representantes a serem definidos pelo segmento; e Sociedade
Civil: constituída por 2 (duas) entidades, que são Capacitação, Pesquisa e
Assessoria para o Desenvolvimento Sustentável – VALER – Assu e Serviço de
Apoio dos Projetos e Alternativos Comunitários/ Articulação com o Semi-Árido – SEAPAC/ASA. Logo após o fechamento da Deliberação nº. 001/2007, foi
redigido um ofício circular assinado pela Diretoria Provisória, para
encaminhamento a todas as instituições e entidades definidas na Deliberação
nº. 001/2007, requisitando a indicação de seu representante e solicitando sua
participação na Oficina de Planejamento do Grupo de Apoio à Diretoria, com
data previamente agendada para os dias 11 e 12 de outubro de 2007, na
sede da AESA, em João Pessoa/PB. Também ficou acordado que os Estados
da Paraíba (AESA) e Rio Grande do Norte (SEMARH) viabilizariam as despesas
com alimentação, deslocamento e hospedagem dos representantes dos
usuários e da sociedade civil. Dando prosseguimento a reunião, foi discutido
um cronograma e estratégias para a instalação do CBH Piranhas/Açu, ficando
acordado que o Grupo de Apoio instituído pela Deliberação nº. 001/2007 da
Diretoria Provisória do CBH – Piranhas/Açu deverá propor a estratégia a ser
adotada na mobilização para implantação do CBH Piranhas/Açu e elaborar o
Plano de Trabalho detalhando atividades, responsabilidades e prazos. Neste
momento, às 13h30, uma vez abordados todos os itens da pauta, o Sr. Iberê
Paiva Ferreira de Souza agradeceu a presença de todos e encerrou os
trabalhos desta 1ª Reunião Ordinária da Diretoria Provisória do CBH
Piranhas/Açu.
Ata aprovada na 2ª Reunião Ordinária da Diretoria Provisória do CBH PiranhasAçu, realizada em 29/02/2008.
Iberê Paiva Ferreira de Souza
Presidente

Laélia Maria Lira Ferreira de Melo
Relatora

