ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA PROVISÓRIA DO COMITÊ DA BACIA
HIDROGRÁFICA DO RIO PIRANHAS AÇU.

Local: Auditório da AESA – João Pessoa/PB
Data: 26 de Junho de 2008
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
• Rodrigo Flecha –ANA- rodrigof@ana.gov.br
• Félix Antônio Lins Fialho–SEMARH- felixfialho@yahoo.com.br
• Laudízio Diniz – AESA – laudizio@terra.com.br
• Guttemberg da Silva Silvino – AESA – guttembergs@yahoo.com.br
• Everaldo Pinheiro do egito – CAGEPA – everaldo@cagepa.pb.gov.br
• Laélia Maria Lira Ferreira de Melo– SEMARH- laelia@rn.gov.br
• Obdon Fernandes Neto- CEAAD- obdon@fetarn.org.br
• Maria do Socorro Mendes Rosa – AESA – msmendesrosa@gmail.com
• Ricardo César Freire – CEAAD – ricardocfreire@hotmail.com
• Maria geny Formiga de Farias –CAERN- genyformiga@digizap.com.br
• Edward Mauricio Holmes- SUDEMA – mauricio@sudema.pb.gov.br
• Ana Emília Duarte Paiva- AESA- anaemilia@aesa.pb.gov.br
• Luiz Antunes C. Neto- DNOCS- luiz.antunes@dnocs.gov.br
• José Procópio de Lucena- SEAPAC- procopiolucena@hotmail.com
• Rui Álvares de Faria- AMS (Caicó)
RELATORA:
• Laélia Maria Lira Ferreira de Melo – SEMARH – laelia@rn.gov.br
ASSUNTOS DISCUTIDOS:
Abertura: No dia 26 de junho de 2008, com início às 9h30, a Diretoria Provisória do Comitê da
Bacia Hidrográfica do Rio Piranhas-Açu, reuniu-se para sua 3ª Reunião Ordinária, na sala de
Reuniões da Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado da Paraíba – AESA-PB, em João
Pessoa/PB, sob a presidência do Sr. Iberê Paiva Ferreira de Souza, Presidente da Diretoria
Provisória do CBH e do Sr. José Ernesto Souto Bezerra, Secretário, e demais membros do Grupo
de Apoio a esta Diretoria. Na oportunidade, o anfitrião Sr. José Ernesto de Souto Bezerra,
cumprimentou os presentes e falou da satisfação de sediar a reunião em território paraibano,
passando a palavra em seguida para o Sr. Iberê Ferreira de Souza, presidente do CBH Piranhas
Açu, para dar início à reunião. Sr. Iberê saudou aos presentes e agradeceu ao Sr. José Ernesto
pelo acolhimento. Após as saudações iniciais, a Sra. Socorro Mendes Rosa, procedeu a leitura da
pauta da reunião, enviada anteriormente a todos os presentes: 1) Apreciação da ATA da reunião
Anterior; 2) Aprovação da proposta de Deliberação nº. 04, que dispõe sobre a Comissão Eleitoral;
3) Apreciação da proposta de Deliberação nº. 05, que dispõe sobre o Regimento Interno; 4)
Apresentação por Rodrigo Flexa – SAG/ANA, sobre o andamento do processo para contratação
dos serviços de Mobilização Social e esclarecimentos sobre o Comitê Único, além de outros

assuntos de interesse. Foi discutida a dinâmica que deveria ser utilizada para a apreciação da ATA
e das deliberações. A Sra. Laélia Melo solicitou que a aprovação da ATA da reunião anterior
ficasse para o final da reunião, em conseqüência de problemas técnicos. Desta forma, passou a
Sra. Socorro Mendes a ler a deliberação nº. 04, que dispõe sobre a Comissão Eleitoral,
ficando acordado entre os presentes que a Coordenação Geral da Comissão Eleitoral vai ser
exercida pelo Secretário Interino, Sr. José Ernesto Souto Bezerra , apoiado pela Coordenação
Adjunta a ser exercida pelo Sr. Félix Antônio Lins Fialho. Prosseguindo com as discussões
referentes à deliberação nº. 05, que dispõe sobre o Regimento Interno, verificou-se a
necessidade de algumas modificações para adequação da proposta do Comitê Único (Minuta de
deliberação nº. 06). Nesse momento, foi solicitado do Sr. Rodrigo Flexa, representante da Agência
Nacional de Águas, uma breve abordagem explanação acerca do Comitê Único, antecipando a
discussão da Deliberação nº 6. Surgiram vários questionamentos sobre alguns instrumentos de
gestão, como a outorga e a cobrança, tendo Rodrigo Flexa ressaltado que é de interesse da ANA
a delegação de algumas de suas atribuições aos Estados, ressaltando que os comitês de bacias
federais devam integrar os sistemas estaduais de recursos hídricos. Como as implicações
decorrentes das mudanças necessárias para tal ainda é pouco conhecida, optou-se por levar as
discussões para o âmbito dos conselhos estaduais . Foi acordado entre os presentes que a
minuta de deliberação nº. 6 deva ser discutida no âmbito dos Conselhos Estaduais, com a devida
participação da ANA e de representantes do Grupo de Apoio, para sua posterior aprovação.
Dando continuidade, foi a discussão do Regimento Interno , realizadas algumas alterações de
forma consensual, e aprovada a deliberação nº 05. O Sr. Iberê Paiva Ferreira de Souza solicitou o
registro em ATA, menção do excelente trabalho realizado pelo Grupo de Apoio na elaboração de
todos os documentos que deverão nortear a instalação do CBH Piranhas-Açu. Em seguida, a
palavra voltou a ser facultada ao Sr. Rodrigo Flexa que falou sobre o processo de contratação
da empresa que fará os serviços de Mobilização Social para instalação do CBH Piranhas-Açu.
Segundo o mesmo, o Edital foi publicado em 19/06/2008, tendo o seguinte cronograma
estabelecido: 31/07/2008, entrega das propostas; até 15/08/2008, julgamento das propostas; até
05/09/2008, retorno de Paris; até 15/09/2008, contratação da empresa. O Sr. Rodrigo informou
ainda, que talvez seja possível antecipar o julgamento das propostas visando acelerar o
processo. Indagado sobre o porquê do processo de instalação do CBH Piranhas-Açu está sendo
tão lento, ele justificou explicando no fato do valor dos trabalhos estarem orçados acima de U$
100 mil, o que requer seu envio para análise na sede da UNESCO em Paris e seu trâmite por lá
seguir alguns rituais, próprios de contratos dessa natureza. Diante do exposto, ficou a constatação
de que a Diretoria Provisória deverá encaminhar solicitação ao CNRH prorrogação de prazo do
processo de instalação, sendo a nova data prevista para junho/2009. Nada mais havendo a tratar,
o Presidente da Diretoria Provisória agradeceu a presença de todos e encerrou os trabalhos desta
3º Reunião Ordinária, tendo os membros presentes, subscrito a lista de presença, que constitui
parte integrante desta Ata.
Laélia Maria Lira Ferreira de Melo
Relatora

José Ernesto Souto Bezerra
Secretário

Iberê Paiva Ferreira de Souza
Presidente

