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Os novos titulares e suplentes do 
Comitê da Bacia Hidrográfica do Piancó-
-Piranhas-Açu (CBH PPA) tomaram posse 
em solenidade que aconteceu na tarde de 
quinta-feira (23/11), no auditório do Sebrae 
de Patos/PB. O evento foi coordenado pela 
mesa diretora do comitê e contou com a pre-
sença de autoridade e convidados.

“Hoje é um dia de festa, um dia para 
celebrar mais um importante passo dado 
por este importante comitê. Aqui, de forma 
conjunta, estamos nos empossando como 
membros titulares e suplentes para um lon-
go desafio nos próximos quatro anos. Dese-
jo sorte a todos e que tenhamos empenho 
para enfrentar as adversidades desta im-
portante luta, que é a questão hídrica desta 
bacia”, disse presidente Procópio Lucena.

O próximo compromisso do novo co-
legiado já aconteceu na sexta-feira (24/11), 
com a realização da 17ª Reunião Ordinária 
do CBH PPA. A pauta foi extensa e um dos 
principais assuntos foi a eleição da nova 

mesa diretora do comitê, que vai assumir 
por um mandato de dois anos (gestão 2017-
2019).

O Comitê é formado com membros 
que representam o Poder Público Federal, 
Estadual, Municipal, Sociedade Civil, Usuá-
rios.

“Pela renovação que tivemos, isso 
demonstra que o trabalho do comitê tem 

alcançe, tem resultado e é produtivo. Além 
disso, faz com que as pessoas queiram par-
ticipar. Esse colegiado é uma oportunidade 
que temos para discutir os destinos do uso 
da água em nossa bacia. Portanto, é impor-
tante que tenhamos essa renovação e que 
a gente possa dar continuidade”, destacou 
Genir Formiga, representante da Caern no 
comitê.

Membros do CBH PPA em foto oficial logo após a cerimônia de posse que aconteceu no auditório do Sebrae - Foto: Assecom CBH PPA

Membros do CBH PPA tomando posse durante evento - Foto: Assecom CBH PPA
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O primeiro compromisso dos novos 
membros do Comitê da Bacia Hidrográfica 
do Piancó-Piranhas-Açu foi a 17ª Reunião 
Ordinária, que aconteceu na sexta-feira 
(24/11), no auditório do Sebrae, em Patos/
PB. A convocação foi emitida através do Ofí-
cio Circular Nª 027/2017 – DC. A pauta dis-
cutiu vários assuntos importantes, porém o 
principal foi a eleição da nova mesa diretora 
do CBH PPA.

Os assuntos foram: Aprovação da 
Ata da 7ª Reunião Extraordinária do CBH 
Piancó-Piranhas-Açu realizada dia 14 de 
novembro de 2017, na cidade de São Bento/
PB; Apresentação em síntese dos objetivos, 
estrutura e funcionamento do Comitê; Lei-
tura e aprovação dos procedimentos para 
eleição da Diretoria Colegiada do CBH PPA, 
Gestão 2017-2019; Eleição da Diretoria Co-
legiada, Gestão 2017-2019; Posse da nova 
Diretoria Colegiada eleita e recomposição 
da mesa para continuidade da 17ª Reunião 

16ª Reunião Ordinária aconteceu em Patos/PB e foi o primeiro com-
promisso dos novos membros do CBH PPA
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Ordinária e Discussão e definição de data 
para realização da Oficina de Planejamento 
Estratégico envolvendo os seguintes pon-
tos: a) Apresentação e discussão da Agenda 

Plurianual do CBH Piancó-Piranhas-Açu e 
b) Discussão das ações e estratégias de im-
plementação do Plano de Recurso Hídricos 
- PRH da Bacia.

Membros da nova mesa diretora do comitê logo após a eleição - Foto: Assecom CBH PPA

Novos membros do comitê reunidos em plenária no município de Patos - Foto: CBH PPA

Paulo Varella foi eleito novo presidente do CBH Piancó-Piranhas-Açu
Reunidos em plenária nesta sexta-

-feira (24/11), os membros do Comitê da 
Bacia Hidrográfica do Piancó-Piranhas-Açu 
elegeram Paulo Lopes Varella Neto como 
novo presidente para um biênio que com-
preende a gestão 2017-2019. Além dele, 
foram eleitos os novos membros da mesa 
diretora. A eleição fez parte da pauta da 17ª 
Reunião Ordinária, que aconteceu em Pa-
tos/PB.

Com isso a nova Diretoria Colegiada 
é a seguinte: Paulo Lopes Varella, presiden-
te; Josué Diniz de Araújo, vice-presidente; 
Waldemir Fernandes de Azevedo, primeiro 
secretário; e José Procópio de Lucena, se-
gundo secretário. Após a eleição, aconteceu 
a posse e os trabalhos seguiram já com o 
novo presidente.

“A diretoria colegiada é apenas 
uma representação de todos os membros 
do comitê e a nossa obrigação é fazer os 
encaminhamentos das deliberações saí-
das aqui do comitê. Portanto, é o pensa-
mento de todos membros que nós vamos 
levar a frente para que possamos ter uma 
boa gerência das águas de toda a bacia. 

Portanto, queremos agradecer a todos os 
membros pela confiança em nossos no-
mes”, disse Waldimir Azevedo, primeiro 
secretário do comitê.

De acordo com o vice-presidente, 
Josué Diniz, o momento é de agradecer 
pela confiança e externar os votos de tra-
balho dos novos membros da diretoria. 
“Estou no comitê faz alguns anos, porém 
essa é uma nova fase e por isso quero 
agradecer a confiança de todos. Além 

disso, queremos firmar o compromisso de 
muito trabalho nesse próximos anos”.

Para Procópio Lucena, que assu-
miu a vaga de 2º secretário, “essa dire-
toria não é nada se esse plenário não im-
por e não mostrar qual é o caminho a ser 
trilhado. Além disso, é fundamental que a 
diretoria possa aceitar, com democracia, 
as críticas que virão. Portanto, esse pe-
ríodo será de muitos desafios para todos 
nós”, destacou.
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Compromisso e dedicação foram 
as duas palavras que nortearam o discurso 
de posse do novo presidente do Comitê da 
Bacia Hidrográfica do Piancó-Piranhas-Açu, 
Paulo Lopes Varella Neto. Tão logo foi eleito, 
Paulo Varella já foi empossado, conduziu os 
trabalhos da plenária e fez uso da palavra já 
como novo presidente. Varella fez questão 
de destacar a união entre os dois estados 
e o fortalecimento da política de recursos 
hídricos na bacia.

“Quero agradecer a todos pela con-
fiança em meu nome. Apesar ter me tornado 
membro só agora, sinto-me em casa, sobre-
tudo porque nos últimos quatro anos acom-
panhei praticamente todas as plenárias des-
te colegiado. Aqui não há nenhum projeto 
pessoal, mas sim um projeto de desenvol-
vimento coletivo em prol da população que 
vive aqui na bacia”, destacou Paulo Varella.

De acordo com ele, “é uma honra 
fazer parte deste comitê. Assumo essa mis-
são com a palavra do compromisso, com 
a certeza de que vou me dedicar da mes-
ma forma em que nos dedicamos aquelas 
coisas que nos são próprias. Para isso, 
compreendo os desafios e tenho certeza 
que tenho o apoio de todos vocês para que 
possamos resolver, juntos, todas as nossas 
metas”, disse o novo presidente.

Sobre o fortalecimento da política 
de recursos hídricos, Paulo Varella acredita 

que é fundamental a união dos dois estados. 
“Quando falamos em nome do comitê temos 
que enxergar na perspectiva da bacia. Pen-
sando assim não tem Rio Grande do Norte 
ou Paraíba, mas sim a bacia hidrográfica do 
Piancó-Piranhas-Açu. Para isso, o fortaleci-
mento da política de recursos hídricos passa 
pela união dos dois estados e pela ocupa-
ção dos espaços dos mais democráticos 
possíveis”, finalizou.

Paulo Varella é geólogo, com pós-
-graduação em Hidrologia Subterrânea 
pela Universidade Politécnica de Barce-
lona, na Espanha, engenheiro, servidor 
público da secretaria estadual de Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos do RN, foi 

“Assumo essa missão com a palavra do compromisso”, diz novo presidente 
do Comitê da Bacia Hidrográfica do rio Piancó-Piranhas-Açu
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diretor da Companhia de Desenvolvimen-
to Mineral (CDM) do RN e exerceu o car-
go de diretor de gestão da ANA por dois 
mandatos.

Além disso, em 2003, aceitou o 
convite para coordenar nacionalmente, 
pela ANA, a Unidade de Gestão do Pro-
grama de Desenvolvimento de Recursos 
Hídricos no Semiárido Brasileiro (PRO-
ÁGUA). Na Agência também foi coorde-
nador dos Projetos GEF Alto Paraguai e 
GEF São Francisco e da Unidade de Ges-
tão do Programa de Desenvolvimento de 
Recursos Hídricos (PROÁGUA Nacional) 
até chegar, em 2004, a superintendente 
de Programas e Projetos.

A imagem mostra  os novos membros do comitê em reunião já presidida pelo presidente, Paulo Varella - Foto: Assecom CBH PPA

Nova mesa diretora do CBH PPA durante a 17ª Reunião Ordinária - Foto: Assecom CBH
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O Comitê da Bacia Hidrográfica do 
Piancó-Piranhas-Açu realizou, durante os 
meses de novembro e dezembro, dois cur-
sos sobre o Plano de Recursos Hídricos da 
bacia. Os cursos foram realizados em Ca-
jazeiras/PB (09/11) e em Caicó/RN (08/12). 
Em ambos, o palestrante foi o 2º secretário 
do CBH PPA, Procópio Lucena e teve o 
apoio do Centro de Apoio ao comitê, com a 
participação do coordenador, Emídio Gon-
çalves.

Na cidade paraibana, o curso foi 
realizado com os alunos do curso de Enge-
nharia Civil do Instituto Federal da Paraíba, 
campus de Cajazeiras, através da disciplina 
do professor Bruno de Medeiros Sousa e 
integrou parte da programação da Segunda 
semana de engenharia.

“Tivemos uma conversa bastante 
positiva com os jovens alunos sobre o Pla-
no de Recursos Hídricos da bacia, sobre os 
desafios da questão hídrica e sobre a crise 
na qual estamos enfrentando. Sentimos que 
a juventude pode sair esperançosa e atenta 
aos desafios que a população enfrenta na 
bacia. Portanto, avalio de forma bastante 
positiva”, destacou o professor Bruno de 

 CBH PPA finalizou cursos sobre o PRH da bacia na Paraíba e no RN
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Medeiros.
Já em Caicó, o curso foi realizado 

com os alunos do curso de Geografia da 
Universidade Federal do Rio Grande do Nor-
te, Ceres Seridó, em Caicó/RN. A turma é de 
responsabilidade da professora da UFRN, 
Rebeca Luna, que também é membro titular 
do comitê. “Foi uma discussão bastante pro-
veitosa e envolvente, uma vez que os alunos 
tiveram a oportunidade de tirar diversas dú-
vidas sobre a questão de recursos hídricos, 
sobre o Projeto de Integração do São Fran-
cisco e, acima de tudo, sobre as questões 
hídricas do Seridó”, destacou a professora.

De acordo com o 2º Secretário do 
CBH PPA, Procópio Lucena, os jovens 
despertam diversas curiosidades e dúvidas 
sobre as questões hídricas da bacia. “Esses 
cursos, sobretudo no âmbito acadêmico, 
são extremamente importantes para que 
possamos passar várias informações sobre 
a nossa bacia. Falamos de diversos assun-
tos, principalmente sobre o Plano de Re-
cursos Hídricos, que está aprovado e que, 
assim que começar a sua implantação, vai 
desenvolver bastante a população que vive 
no entorno da bacia. Portanto, foram dois 
momentos importantes”, explicou.

Imagem mostra os alunos do IFPB durante o curso sobre o Plano de Recursos Hídricos da Bacia - Foto Assecom CBH PPA

Participantes do curso em Caicó, realizado na UFRN - Foto: Assecom CBH PPA
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ANA autoriza serviços de recuperação na Barragem Armando Ribeiro Gonçalves
A Agência Nacional de Águas (ANA) 

concedeu ao DNOCS a autorização para 
execução de serviços de recuperação hidro-
mecânica, da Barragem Armando Ribeiro 
Gonçalves, em Assu/RN.

Os serviços consistem da retirada 
das válvulas dispersoras, adaptação das 
tubulações de descargas às novas válvulas, 
recuperação das válvulas borboleta, substi-
tuição das guias de deslizamento da com-
porta de montante, e montagem das novas 
válvulas dispersoras.

Para a realização das atividades 
haverá a necessidade de interrupções par-
ciais ou totais, das descargas do reservató-
rio para o Rio Açu, com possíveis impactos 
sobre a operação das captações de água, 
autorizadas nos termos da Resolução ANA 
nº 1.932/2017.

A obra será realizada em cinco fases, 
de maneira que as duas primeiras serão 
executadas nos dias 20 e 21 de novembro, 
e as demais fases serão realizadas confor-
me os resultados dessas duas primeiras. As 
três ultimas fases serão pactuadas entre a 

ANA, o DNOCS e o Governo do Rio Grande 
do Norte.

Confira o cronograma dos serviços 
das fases 1 e 2:

Dia 20 de Novembro – das 8h às 18 
horas – FASE 1: desmontagem e retirada 

das válvulas dispersoras, com interrupção 
alternada das defluências por cada uma das 
duas tubulações de descargas.

Dia 21 de Novembro – das 8h às 20 
horas – FASE 2: adaptação das tubulações 
de descarga às novas válvulas.

Parede da Barragem Armando Ribeiro, aonde inicia o Rio Açu

Serviços na barragem já foram iniciados conforme mostra o cronograma de atividades

Resolução conjunta ANA/Igarn estabelece novas regras de captação no baixo açu

A Agência Nacional de Água e o Insti-
tuto de Gestão das Águas do Rio Grande do 
Norte – IGARN publicaram na quarta-feira 
(01/11) uma resolução conjunta que estabe-
lece novas regras de captação de água na 
Barragem Armando Ribeiro Gonçalves e no 
Rio Açu. O documento com as novas regras 
de uso da água consideram o agravamento 
da seca e a necessidade da oferta hídrica 
para o atendimento do consumo humano e 
a dessedentação animal.

A resolução ainda leva em conside-
ração o Termo de Alocação de Água 2017-
2018, celebrado pela ANA, pelo IGARN 
e pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do 
Piancó-Piranhas-Açu, e os encaminhamen-
tos da reunião pública realizada em 22 de 
setembro de 2017 pelo CBH PPA, sobre a 
crise nos sistemas de abastecimento de 
água com captação no Rio Açu, a jusante do 
Açude Armando Ribeiro Gonçalves.

De acordo com a resolução, o 

descumprimento das regras vai gerar in-
frações e penalidades. No Art.16 do do-
cumento, está previsto multa e embargo. 
Já no inciso 1º está prevista a aplicação 
do embargo provisório ou definitivo e a 

apreensão de bens. No inciso 2º está pre-
visto, ainda, o uso de imagens de satélite, 
fotografias de sobrevoo, denúncias quali-
ficadas e dados de consumo de energia 
elétrica para constatar a irregularidade.



6

Em reunião, na manhã do dia 16/11, 
no auditório da Secretaria Estadual do Meio 
Ambiente e dos Recursos Hídricos (Sema-
rh), os órgãos gerenciadores de recursos 
hídricos voltaram a discutir as ações do 
Estado para a recuperação da Barragem 
Passagem das Traíras, no município de São 
José do Seridó.

O encontro foi um desdobramento 
de uma audiência promovida pelo Comitê da 
Bacia Hidrográfica do Rio Piancó-Piranhas-
-Açu (CBH-PPA), no dia 31 de outubro, em 
Acari, e contou a presença do Presidente do 
Comitê, Procópio Lucena, do Ministério Pú-
blico Estadual, Procuradoria Geral do Esta-
do (PGE), Defesa Civil Estadual, prefeitos e 
presidentes das Câmaras de Caicó, Jardim 
do Seridó, Acari e São José do Seridó.

A Semarh concluiu a revisão do Ter-
mo de Referência para a contratação da em-
presa que vai elaborar os estudos e o proje-
to executivo da recuperação do reservatório 
e na ocasião apresentou o documento.

Os serviços a serem contratados in-

Em reunião, Semarh apresenta documento para iniciar recuperação 
da Barragem Passagem das Traíras, na região do Seridó
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cluem o levantamento da situação ambien-
tal, estudos hidrológicos, estudos topográ-
ficos, levantamento das áreas danificadas, 
estudos de campo para qualificar a interven-
ção, entre outros. O estudo vai traçar um pa-
norama e mostrar a real situação de emer-

gência em que se encontra a barragem.
A elaboração do projeto será execu-

tada com recursos do tesouro estadual, na 
ordem de R$ 808 mil. O titular da Semarh 
frisou ainda que o Estado está pleiteando  
obras de intervenção no reservatório.

Logomarca do Prêmio ANA 2017 que foi entregue em Brasília

Técnicos e gestores discutem o assunto durante reunião em Natal - Foto: Assecom CBH

CBH PPA é homenageado pela Agência Nacional de Águas em Brasília

O ex-presidente do Comitê da Bacia 
Hidrográfica do Piancó-Piranhas-Açu, José 
Procópio de Lucena foi homenageado, no 
último dia 06/12 em Brasília, durante a en-
trega do Prêmio ANA 2017, no Auditório da 
Caixa Cultural de Brasília.

A premiação, conferida pela Agência 
Nacional de Águas é um reconhecimento 
da dedicação e comprometimento com que 
Procópio desempenho seu trabalho, à frente 
do CBH-PPA, e de reconhecer o mérito de 
iniciativas que contribuam para a gestão e 
o uso sustentável dos recursos hídricos no 
Brasil, promovendo o combate à poluição e 
ao desperdício.

Além disso, o Prêmio ANA reconhe-
ce trabalhos que apontem caminhos para 
assegurar água de boa qualidade e em 
quantidade suficiente para os brasileiros. 
Procópio fez questão de dividir o prêmio 
com todos os que contribuíram para o reco-
nhecimento que o CBH-PPA conquistou, ao 

longo dos últimos anos, sendo destaque em 
território nacional.

“Esse prêmio eu dedico e oferto ao 
comitê, a todos que fazem esse trabalho na 

bacia. Com certeza, é o reconhecimento de 
um trabalho intenso de debates, discussões 
e ações que só beneficiam a população”, 
destacou Procópio Lucena.
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Membros do CBH PPA  estiveram reunidos em São Bento/PB

Imagem da Barragem Santa Cruz, no município de Apodi/RN, na época da sua última sangria

Os membros do Comitê da Bacia 
Hidrográfica do Piancó-Piranhas-Açu estive-
ram reunidos na terça-feira (14/11) em reu-
nião extraordinária conforme foi convocação 
publicada no Ofício Circular N° 023/2017–
DC. A reunião aconteceu no auditório no 
Auditório da Universidade Aberta do Brasil, 
no Município de São Bento/PB, e foi coorde-
nada pelos membros da diretoria colegiada.

A pauta da reunião foi a apresenta-
ção, discussão e deliberação da minuta de 
Deliberação nº 027/2017 que “Dispõe sobre 
diretrizes e critérios para usos de pouca 

expressão na Bacia Hidrográfica dos rios 
Piranhas-Açu”. Após a discussão, ficou en-
caminhado que o assunto volta para a CTPI 
(Câmara Técnica de Planejamento Institu-
cional) para aprofundamento do assunto. 
Além disso, a própria CTPI vai aguardar a 
colaboração dos órgãos de gerenciamento 
hídrico da Paraíba e do RN (Igarn e Aesa) 
e, também, da Agência Nacional de Águas 
– ANA.

Além desse assunto, a reunião foi 
propícia para que os atuais membros do 
CBH Piancó-Piranhas-Açu pudessem for-

malizar suas despedidas, uma vez que parte 
do atual colegiado não vai mais continuar no 
comitê na próxima gestão que inicia no final 
deste mês de novembro. “Foi um encontro 
bastante proveitoso, sobretudo pela discus-
sões apresentadas. Também é oportuno 
esse momento para agradecer àqueles que 
fizeram parte do comitê nessa gestão. Fica 
aqui a certeza de que deram grandes contri-
buições para a bacia e a certeza que os de-
safios vão continuar com a próxima gestão 
do CBH PPA”, explicou o então presidente 
do comitê, Procópio Lucena.

Projetos do Rio Grande do Norte e da Paraíba venceram prêmio ANA 2017
Na noite de quarta-feira (6), o teatro 

da Caixa Cultural de Brasília foi palco da 
cerimônia de entrega do Prêmio ANA 2017, 
a maior premiação do Brasil sobre o tema 
“água”. Os vencedores das nove categorias 
ganharam o Troféu Prêmio ANA (Agência 
Nacional de Água), dois deles foram pro-
jetos do Rio Grande do Norte. Além disso, 
ganharam uma viagem para participar do 8º 
Fórum Mundial da Água, que vai acontecer 
em Brasília de 18 e 23 de março de 2018.

Iniciativas da Paraíba e do Rio Gran-
de do Norte venceram respectivamente as 
categorias Empresas de Médio e de Grande 
Porte, Organizações Civis, Imprensa – TV e 
Imprensa – Rádio. Entre os vencedores, há 
dois trabalhos realizados no Rio Grande do 
Norte.

Na categoria Pesquisa e Inovação 

Tecnológica o projeto Produção Agrícola Fa-
miliar Utilizando Rejeito da Dessalinização 
da Água Salobra como Suporte Hídrico, da 
Universidade Federal Rural do Semi-Árido 
(Ufersa), de Mossoró, concorreu na final 
do Prêmio ANA com projetos de Caratinga 

(MG) e de Campinas (SP). Realizado pela 
Prefeitura de Santana do Seridó desde ju-
nho de 2014 no município, a iniciativa tem o 
objetivo de promover a utilização de água re-
siduária para produção de forragem animal 
na forma de palma forrageira.

Premiação acontece em Brasília durante evento que reuniu várias autoridades
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INFORMATIVO DO COMITÊ DA BACIA 
HIDROGRÁFICA DO RIO PIANCÓ-PIRANHAS-AÇU
CENTRO DE APOIO:

Praça Dom José Delgado, 51-A, 1º Andar - Paraíba 
Caicó RN (no prédio da Rádio Rural)
Fone: 84 3417-2948 / 98896-1840 / 98896-1839

DIRETORIA
Presidente: Paulo Lopes Varella 
Vice-Presidente: Josué Diniz de Araújo

1ª Secretário:  Waldemir Fernandes de Azevedo
2ª Secretário:  José Procópio de Lucena

DIREÇÃO DE JORNALISMO E PRODUÇÃO
Jornalistas Responsáveis Marcos Dantas
                                          Geraldo Oliveira

Nova diretoria do CBH PPA reúne-se em Caicó com a presença da ANA

Imagem mostra os membros da diretoria colegiada reunidos na sede da Adese em Caicó- Imagem - Assecom CBH PPA

Apresentação do termo de parceria 
com a ANA, além da socialização da estru-
tura e funcionamento do Centro de Apoio 
ao Comitê da Bacia Hidrográfica do Piancó-
-Piranhas-Açu, foram alguns dos assuntos 
discutidos de quinta-feira 14/12 em Caicó 
durante a primeira reunião da nova diretoria 
colegiada do CBH PPA. A reunião contou 
com a presença de toda a nova diretoria, 
como o presidente Paulo Varella, o vice Jo-
sué Diniz, o primeiro-secretário Waldemir 
Fernandes de Azevedo, e José Procópio 
de Lucena, segundo secretário. Além deles, 
estiveram presentes o diretor de gestão da 
AESA/PB, Porfírio Cartaxo, e do Superinten-

dente de Apoio ao Sistema Nacional de Ge-
renciamento em Recursos Hídricos da ANA, 
Humberto Gonçalves.

“A reunião foi excelente, na qual nos 
foi apresentado todas as realizações alcan-
çadas até esse momento e também foi uma 
oportunidade para podermos planejar e 
estabelecer uma dinâmica para as nossas 
ações. Inclusive, já tiramos alguns encami-
nhamentos importantes tanto para o comitê 
quanto para a Diretoria Colegiada. Com cer-
teza, são muitos desafios daqui para a frente 
e vamos enfrentar com união entre os mem-
bros e, sobretudo, com a população dos dois 
estados que compõem esta bacia”, explicou 

o presidente do CBH PPA, Paulo Varella.
De acordo com o Superintendente 

de Apoio ao Sistema Nacional de Geren-
ciamento em Recursos Hídricos da ANA, 
Humberto Gonçalves, a instituição vai conti-
nuar apoiando as ações do comitê. “Foi uma 
satisfação poder participar da primeira reu-
nião dessa nova diretoria. Este é um comitê 
bastante atuante e que tem se destacado 
na política dos recursos hídricos. A nossa 
expectativa é que essa nova diretoria possa 
dar continuidade ao que já vem sendo imple-
mentado. Não tenho dúvidas que a ANA vai 
continuar dando apoio, uma vez que esse é 
o papel dela”, destacou.


