ATA DA 6ª REUNIÃO DO GRUPO DE APOIO À DIRETORIA PROVISÓRIA DO
CBH-PIRANHAS/AÇU

LOCAL: Sala de Reuniões da AESA – João Pessoa
DATA: 22/10/2008
HORA: 09 às 13:30Hs

PARTICIPANTES:
1. José Ernesto Souto Bezerra – AESA – e.souto@aesa.pb.gov.br;
2. Celso de Macedo Veiga – IGARN/RN – cdmveiga@uol.com.br;
3. Maria da Conceição da Silva – SEMADS/PMP – ceiçapb@gmail.com;
4. Nelson Césio Fernandes dos Santos – IGARN/RN – nelsonemparn@gmail.com;
5. Maria de Fátima Lourenço – AESA/PB – mfatimalourenco@yahoo.com.br;
6. Ulyana Érika de Lima – SEMARH/RN – ulylima@yahoo.com.br;
7. Cybelle Frazão C. Braga – IGARN/RN – cybelle@rn.gov.br;
8. Maria do Socorro Mendes Rosa – AESA/PB – msmendesrosa@gmail.com;
9. Laélia Maria Lira Ferreira de Melo – SEMARH/RN – laelia@rn.gov.br;
10. Laudízio Diniz – AESA/PB – laudizio@terra.com.br;
11. Sandra Helena Moreno – AESA/PB – shelena2501@yahoo.com.br;
12. Francisco Jocerlan de Aquino – P. M. de Bom Jesus/PB – jocguedes@yahoo.com.br;
13. Gutemberg da Silva Silvino – AESA/PB – gutembergs@yahoo.com.br;
14. José Procópio de Lucena – SEAPAC/ASA – procopiolucena@hotmail.com;
15. Rui Álvares de Faria – Associação dos Municípios do Seridó – mas@itans.com.br;
16. José Carlos de Queiroz – SAG/ANA – zecarlos@ana.gov.br.

RELATORA:
Laélia Maria Lira Ferreira de Melo – SEMARH-RN – laelia@rn.gov.br

ASSUNTOS DISCUTIDOS:
1. Pauta e Abertura: A pauta e a convocação da reunião foram enviadas aos presentes
por meio eletrônico em 13/10/2008. A abertura da reunião foi realizada pelo Sr. José
Ernesto Souto Bezerra – Secretário Interino do CBH Piranhas-Açu e Diretor da
Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado da Paraíba – AESA/PB, que
cumprimentou a todos os presentes. Na seqüência, a Sra. Laélia de Melo informou aos
presentes sobre a realização do X Encontro Nacional de Comitês de Bacia
Hidrográfica e dentro deste evento a realização do 1º Encontro de Comitês
Interestaduais. O Encontro terá como objetivo apresentar as experiências de cada um
dos Comitês Interestaduais e estreitar os relacionamentos entre estes colegiados, bem
como apontar ações prioritárias nas bacias para os próximos dois anos. A ANA
financiará a ida de 4 (quatro) representantes do CBH Piranhas-Açu indicados pelos
órgãos gestores da PB e RN respectivamente: Jocerlan Guedes, Maria da Conceição
do C. Silva (PB) e José Procópio de Lucena e Maria da Conceição Silva (RN), para

participação no referido evento. A Sra. Laélia informou também sobre a contratação,
na data de 22/10/2008, da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Seridó –
ADESE – para a execução dos Serviços de Mobilização/Divulgação, conforme Plano
de Mobilização construído pelo GA, apresentando aos presentes o representante da
empresa, presente na reunião. O Sr. José Carlos da ANA deu prosseguimento a
reunião, conforme seguindo as discussões, de conformidade com a pauta: 1)
Discussão e aprovação da proposta de conteúdos para o material de
divulgação/informação a ser utilizado no processo de mobilização para instalação
do CBH Piranhas-Açu – ficou acordado entre os presentes que o subgrupo
responsável (Laélia de Melo/Socorro Mendes Rosa e José Carlos Queiroz) pela
elaboração dos conteúdos se reunirá no período da tarde para fechar os conteúdos do
material e se responsabilizará pela entrega desse material à ADESE até o próximo dia
31/10/2008, para que a empresa se responsabilize pela produção do material de
divulgação, conforme disposto no Plano de Mobilização (anexo da Deliberação nº 02
da DP); 2) Detalhamento do Cronograma de Processo de instalação do CBH
Piranhas-Açu; - o GA discutiu e propôs, o seguinte: a) Contratação da empresa (22 a
23/10/2008); b) Produção do Material Gráfico (22/10 a 04/12/2008); c) Oficina de
Capacitação dos Mobilizadores (09/12 e 10/12/2008); d) Apresentação do Processo
de Instalação do CBH Piranhas-Açu no Conselho Estadual de Recursos Hídricos da
PB (23/10/2008); e) Apresentação do Processo de Instalação do CBH Piranhas-Açu
no Conselho Estadual de Recursos Hídricos do RN (03/11/2008); f) Mobilização
Social (12/12/2008 à 12/04/2009); g) Encontros Regionais na Paraíba (14/01/2009 à
29/01/2009): Patos (16/01/2009), Pombal (22/01/2009), Cajazeiras (27/01/2009) e
Itaporanga (29/01/2009); h) Encontros Regionais no Rio Grande do Norte
(14/01/2009 à 29/01/2009): Caicó (14/01/2009) e Assu (20/01/2009); i) Período de
Inscrição/Habilitação ( 02/02/2009 à 19/03/2009); j) Plenárias PB e RN (03/05/2009
à 23/05/2009); k) Assembléia de Posse (26/06/2009) e l) Oficina de Capacitação dos
Membros do Comitê (27 e 28/06/2009). A comissão eleitoral deverá se reunir entre os
dias 04 e 06 de novembro próximo para preparar os Editais de convocação do
processo eleitoral os quais deverão conter o calendário eleitoral e prazos e condições
para habilitação e impugnação de candidaturas 3) Informações sobre o mapeamento
organizacional e institucional na área de abrangência da bacia – ficou decidido
que os subgrupos responsáveis (Laélia, Ulyana, Geny, Conceição e Procópio –RN;
Socorro, Lourdes -PB) devem encaminhar uma planilha com todas as informações
levantadas para a ADESE até o dia 31/10/2008; 4) Discussão da proposta de Comitê
Único – foi formulada a proposta de criação de um subgrupo com representantes dos
órgãos gestores da PB e RN para discutir e aprofundar a questão, juntamente com
técnicos da ANA, e posteriormente apresentar as conclusões à Diretoria Provisória do
Comitê e com o seu aval, submeter o resultados das discussões nos Conselhos
Estaduais de Recursos Hídricos da PB e RN. Foi agendada uma reunião para o dia 20
de Novembro, na sede da SEMARH em Natal para iniciar a discussão. A AESA-PB,
IGARN e SEMARH-RN deverão indicar os interlocutores para participar do grupo, o
qual deverá apresentar os seus resultados num prazo de 60 dias a partir de hoje. Nada
mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 13:30Hs, tendo os membros presentes
subscrito a lista de presença, que constitui parte integrante desta ata.

Laélia Maria Lira Ferreira de Melo
Relatora

