ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA PROVISÓRIA DO COMITÊ DA BACIA
HIDROGRÁFICA DO RIO PIRANHAS-AÇU

Local: Auditório da SEMARH – Natal/RN
Data: 29/02/2008
Hora:09h30 às 13h30
DIRETORIA PROVISÓRIA:
 Iberê Paiva Ferreira de Souza – Presidente – semarh@rn.gov.br;
 José Ernesto Souto Bezerra – Secretário – e.souto@aesa.pb.gov.br
CONVIDADOS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Celso de Macedo Veiga – IGARN – cdmveiga@uol.com.br
Maria de Lourdes Barbosa de Souza – DNOCS- lourdesousa@terra.com.br
Félix Antônio Lins Fialho–SEMARH- felixfialho@yahoo.com.br
Maria da Conceição da Silva –VALER- lconceição_silva10@hotmail.com.br
Robeísia Herbênia M. De Holanda – DNOCS – robeísia.holanda@dnocs.gov.br
José Carlos de Queiroz – ANA – zecarlos@ana.gov.br
Laélia Maria Lira Ferreira de Melo– SEMARH- laelia@rn.gov.br
Ulyana Erika de Lima – SEMARH – ulylima@yahoo.com.br
Maria do Socorro Mendes Rosa – AESA – msmendesrosa@gmail.com
Maria da Conceição da C. Silva – SEMADS/PB – ceicapb@gmail.com
Cybelle FrazãoC. Braga- IGARN- cybelle@rn.gov.br
Maria geny Formiga de Farias –CAERN- genyformiga@digizap.com.br
Edward Mauricio Holmes- SUDEMA – mauricio@sudema.pb.gov.br
Wilde Cardoso Gontijo – ANA- wilde@ana.gov.br
Luiz Antunes C. Neto- DNOCS- luiz.antunes@dnocs.gov.br
José Procópio de Lucena- SEAPAC- procopiolucena@hotmail.com

RELATORA:
Laélia Maria Lira Ferreira de Melo – SEMARH/RN – laelia@rn.gov.br
ASSUNTOS DISCUTIDOS:
Abertura: No dia 29 de fevereiro de 2008, com início às 09h30, a Diretoria Provisória do Comitê da
Bacia Hidrográfica do Rio Piranhas-Açu, reuniu-se para sua 2ª 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 ressaltando a importância do trabalho realizado pelo Grupo de Apoio
instituído para a produção/elaboração e discussão de toda documentação que deverá nortear o
processo de instalação do CBH Piranha-Açu. Na oportunidade, o Sr. Iberê fez questão de reiterar
o compromisso de não medir esforços para que o processo ocorra, de fato, de forma participativa
e descentralizada, levando em consideração a bacia como unidade de planejamento. Passou a
palavra ao Sr. José Ernesto, Secretário, que ressaltou também a importância dada pelo governo
Paraibano à gestão de suas água, desta forma contribuindo, como vem ocorrendo para que o
processo seja de conformidade com os preceitos legais. Após as saudações iniciais, a Sra. Laélia
de Melo, procedeu a leitura da pauta da reunião, enviada anteriormente aos presentes. O Sr.
Iberê então colocou a Ata da reunião em votação para aprovação, tendo sido aprovada por
unanimidade. Foi então discutida a dinâmica que deveria ser utilizada para a aprovação das duas
deliberações nº 02 e nº 03 que dispõe sobre as diretrizes para o processo de mobilização

social para instalação do CBH Piranhas-Açu e a que dispõe sobre as normas,
procedimentos e critérios para o processo de escolha e indicação dos membros do CBH
Piranhas-Açu, respectivamente. A Sra. Laélia de Melo passou então a apresentar a proposta de
deliberação nº.02, destacando sobre a estratégia de mobilização para composição do comitê
e o deveres e atribuições dos agentes de mobilização. Anexo a esta deliberação foi
apresentado a proposta de um Plano de Mobilização Social para a instalação do CBH PiranhasAçu, com justificativa, objetivo geral, objetivos específicos, escopo dos serviços, cronograma de
execução e sistemática de acompanhamento. As correções e ajustes propostos pela DP, foram
realizadas e quando necessário justificadas por integrantes do GA e pelos técnicos da Agência
Nacional de Águas – ANA, Sr. José Carlos e Sr. Wilde Gontijo, presentes na reunião e, que
também colaboraram na elaboração e discussão dos documentos apresentados à DP para
aprovação. O mesmo procedimento foi realizado com a deliberação nº.03, que dispõe sobre as
normas, procedimentos e critérios para o processo de escolha e indicação dos membros
do CBH Piranhas-Açu. A Sra. Laélia de Melo procedeu a leitura do documento, destacando os
pontos discutidos pelo GA: 1)da condução do Processo de escolha e indicação de membros; 2)
Das definições dos representantes; 3) Da fixação do número de membros e representantes do
Comitê; 4) do processo de escolha dos membros do CBH Piranhas-Açu: das Plenárias Setoriais e
Assembléia Geral; 4) Do processo de inscrição e Habilitação; 5) da representação do Poder
Público. Os anexos desta deliberação, anexo I: Formulário de Inscrição ao Processo Eleitoral de
Usuários e de Organizações da Sociedade Civil e o anexo II: Auto-Declaração de Usuário,
também foram apresentados. Terminando a apresentação das propostas de deliberação o
Presidente do Comitê, Sr. Iberê Paiva Ferreira de Souz colocou em votação a aprovação dos
documentos e, como não houve o pronunciamento de nenhum dos presentes, os documentos
foram aprovados por unanimidade. Seguindo com a pauta o Sr. Iberê facultou a palavra ao Sr.
Wilde Gontijo, Técnico da SAG/ANA, para fazer uma breve explanação sobre o Comitê Único. Os
membros da DP e do GA solicitaram que esse assunto fosse tratado com mais profundidade
numa reunião posterior, já que as discussões anteriores tomaram boa parte da reunião e o Sr.
Wilde prontificou-se a detalhar mais a questão numa próxima oportunidade. 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 2ª Reunião Ordinária da Diretoria
Provisória do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Piranhas-Açu, tendo os membros presentes
subscrito a lista de presença, que constitui parte integrante desta Ata.
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Relatora
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Iberê Paiva Ferreira de Souza
Presidente

