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CBH realiza 5ª reunião ordinária,
em Caicó/RN

Membros participantes da 5ª Reunião Ordinária realizada no Salão Nobre da Câmara Municipal de Caicó-RN

O Comitê da Bacia Hidrográﬁca
do Rio Piancó-Piranhas-Açu realizou sua
5ª Reunião Ordinária no município de
Caicó-RN, nos dias 10 e 11 de novembro.
A reunião foi realizada no Salão
Nobre da Câmara Municipal, contando com a participação efetiva de sua
Diretoria Colegiada e dos membros
do Comitê, pertencentes aos Estados
da Paraíba e do Rio Grande do Norte.
Vários assuntos importantes foram tratados durante a 5ª Reunião Ordinária. Entre os pontos que foram discutidos estão: apresentação do Termo
de Parceria entre a Agência Nacional de
Águas e a Agência de Desenvolvimento
Sustentável do Seridó (ADESE) para instalação do Centro de Apoio; apresentação da situação atual da revisão do Plano de Recursos Hídricos do Rio Grande
do Norte; análise e parecer da CTPI para
incorporação do termo “Piancó” ao nome
do Comitê e a eleição da nova Diretoria
Colegiada do CBH Piancó-Piranhas-Açu.
Por unanimidade, a Plenária elegeu a nova Diretoria Colegiada do Comitê da Bacia Hidrográﬁca do Rio Piancó-

Nova Diretoria Colegiada do CBH PPA (Esquerda para Direita: Lourdes, Porfírio, Procópio e Geny)

Piranhas-Açu para o biênio 2011-2013.
Foram eleitos: Porfírio Catão Cartaxo
Loureiro (presidente), José Procópio de
Lucena (vice-presidente), Maria Geny
Formiga de Farias (1ª secretária) e Maria

de Lourdes Barbosa de Souza (2ª secretária).
A próxima Reunião Ordinária do Comitê será realizada nos dias 17 e 18 de maio
de 2012, no município de Cajazeiras/PB.

Oﬁcina de trabalho deﬁniu prioridades para o Plano
de Capacitação do Comitê da Bacia Hidrográﬁca do
Rio Piancó-Piranhas-Açu

Membros do Comitê na oficina de capacitação

A oﬁcina ministrada pelo gerente
de capacitação da Superintendência de
Apoio a Gestão de Recursos Hídricos da
Agência Nacional de Águas-ANA, Luís
Gustavo Miranda Melo, no último dia 10,
estabeleceu as prioridades de capacitação para CBH Piancó-Piranhas-Açu. Na
oportunidade foi elaborado um Plano de

Capacitação a partir das demandas do
próprio Comitê, juntamente com o Centro
de Apoio. Com isso, serão desenvolvidos
cursos na região ao mesmo tempo em
que a Agência Nacional de Águas (ANA)
oferecerá cursos à distância. Dentre as
temáticas escolhidas destacam-se: Legislação de recursos hídricos e instru-

mentos de gestão; Técnicas de gestão
participativa; Qualidade da água e monitoramento; Educação para o consumo sustentável da água. Esses cursos
irão melhorar e ampliar conhecimentos
sobre os assuntos relacionados à Bacia Hidrográﬁca do Rio Piranhas-Açu e
sobre a gestão dos recursos hídricos.

Plenária aprova incorporação do termo “Piancó” ao nome
do Comitê da Bacia Hidrográﬁca do Rio Piranhas-Açu

Plenária no momento da aprovação da incorporação do termo Piancó ao nome do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Piranhas-Açu

Um dos pontos abordados
na pauta da 5ª Reunião Ordinária
do CBH Piranhas-Açu foi a incorporação do termo “Piancó” ao nome
do Comitê da Bacia Hidrográfica.
Essa solicitação foi encaminhada ao Comitê por representante
da bacia do Rio Piancó. Na ocasião,
o CBH Piranhas-Açu solicitou à Agência Nacional de Águas (ANA), um
estudo a respeito dessa solicitação.
A Resolução Nº 399 de

23/07/2004 da Agência Nacional de
Águas (ANA) estabeleceu critérios
pelo qual o formador do rio principal
passa a ser aquele afluente (“braço
de rio”) com maior área de contribuição. Assim o rio Piancó passou a fazer parte da calha do rio Piranhas-Açu
e, em conseqüência, o rio Piranhas
acima da cidade de Pombal passou à
condição de afluente. Baseado nesses
fatos, a Câmara Técnica de Planejamento Institucional-CTPI, apresentou

parecer favorável para a aprovação
da agregação do nome “Piancó” à
denominação do CBH Piranhas-Açu.
Após apresentação do parecer
da CTPI, a proposta foi submetida a
Plenária do Comitê a qual deliberou
em sua maioria absoluta pela aprovação da incorporação do nome “Piancó”
ao CBH Piranhas-Açu, ficando assim
denominado, a partir desta data: Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Piancó-Piranhas-Açu.
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Centro de Apoio fortalece comunicação
entre o Comitê e seus membros
O Centro de Apoio ao Comitê
da Bacia Hidrográfica do Rio Piancó Piranhas-Açu, criado para atuar
como Secretaria Executiva do Comitê.
Como uma de suas atribuições o fortalecimento dos processos de comunicação e mobilização social em apoio
ao comprimento das ações previstas
no planejamento estratégico do CBHPPA. Com isso, o Centro busca fortalecer o Comitê e busca divulgar as
ações do Comitê para o seu público
interno e para a sociedade da bacia.
Nesse contexto, destacam-se a
mobilização para a oficina de capacitação e 5ª reunião ordinária, realizada em
novembro do corrente ano, na cidade de
Caicó-RN, e também a publicação do
boletim eletrônico “Espaço das Águas”,
importante veículo que fornece conteúdo
e atualiza os membros sobre discutidas.
Além disso, a equipe do Centro de Apoio, formada por um coordenador, um secretário, é um técnico administrativo-financeira, também
mantém contato com seus membros através de telefone, e-mails.

Equipe do Centro de Apoio: Coord. Emídio Gonçalves, Téc. Financeiro Sanete Felix e o Secretário Marcone Medeiros

CBH PPA promoverá, nos dias 07 e 08 de Dezembro,
curso de Manejo e Conservação de Solos em Patos-PB

Lovania Maria S. Werlang

O Comitê da Bacia Hidrográfica

O curso acontecerá no Auditó-

do Rio Piancó-Piranhas-Açu realizará

rio da FUNASA, Praça Edivaldo Mota,

nos dias 07 e 08 de dezembro de 2011,

centro, Patos-PB. As informações po-

em Patos-PB, o Curso de Manejo e

dem ser adquiridas no Centro de Apoio

Conservação de Solos. Ministrada pela

do CBH Piancó-Piranhas-Açu, através

doutora Lovania Maria S. Werlang,

do seu coordenador o Sr. Emídio Gon-

da Agência Executiva de Gestão das

çalves de Medeiros ou pelo secretário

Águas do Estado da Paraíba – AESA,

o Sr. Marcone Medeiros, nos telefones

terá como os principais pontos: Manejo

(84) 3417-2948, (84) 8896-1840 ou

e conservação de solos; Desassore-

(84) 8815-8232. Os membros também

amento do Rio Piancó-Piranhas-Açu;

podem entrar em contato através dos

Recuperação de áreas degradadas, in-

endereços eletrônicos: emidioserido@

clusive matas ciliares e a Conservação

hotmail.com ou marconemedeiros@

de solos.

hotmail.com.
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Auditor da ANA e Superintendente Adjunto da
SAG visitam ADESE para auditar termo de parceria
Nos dias 21 e 22 de novembro a
Agência de Desenvolvimento Sustentável
do Seridó – ADESE recebeu a visita do
auditor Pedro Dias Junior e do Superintendente Adjunto da SAG, Victor Alexandre
Bittencourt Sucupira, enviados de Brasília
pela Agência Nacional de Águas - ANA
para auditar o termo de parceria ADESE/
ANA que trata da instalação do Centro de
Apoio ao CBH-PPA. A visita teve como objetivo veriﬁcar o uso correto dos recursos
do referido termo, tendo como parâmetro
o atendimento à legislação vigente. Na
ocasião foi colocada à disposição do auditor toda a documentação referente aos
recursos utilizados, como também, os
recursos em caixa. Em breve a ADESE
receberá o relatório oﬁcial acerca desta visita que indicará os resultados analisados.

Auditor e Superintendente da SAG/ANA com equipe do CBH PPA e ADESE

GALERIA DE FOTOS DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA

INFORMATIVO DO COMITÊ DA BACIA
HIDROGRÁFICA DO RIO PIANCÓ-PIRANHAS-AÇU
CENTRO DE APOIO:

DIRETORIA
Presidente: Porfírio Catão Cartaxo Loureiro
Vice-Presidente: José Procópio de Lucena

Rua Otávio Lamartine, 891 - Centro Caicó RN
Fone: 84 3417-2948 / 8896-1840

1ª Secretária: Maria Geny Formiga de Farias
2ª Secretária: Maria de Lourdes Barbosa de Souza

DIREÇÃO DE JORNALISMO E PRODUÇÃO
FATOR4 COMUNICAÇÃO INTEGRADA
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