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ATA DA 4ª REUNIÃOEXTRAORDINÁRIA

Abertura. Às 9 (nove) horas e 30 (trinta minutos) do dia 20 (vinte) de novembro de 2015, no Auditório da Universidade
Federal de Campina Grande (UFCG), Campus de Pombal/PB, localizado a Rua Jairo Vieira Feitosa, nº 1770, Bairro dos
Pereiros, cidade de Pombal, Estado da Paraíba, o Senhor José Procópio de Lucena, Presidente do Comitê da Bacia
Hidrográfica do Rio Piancó-Piranhas-Açu (CBH PPA), solicitou verificação do quórum, para que fosse aberta a 4~ Reunião
Extraordinária do CBH PPA, o qual totalizou 34 membros, desses 30 (trinta) membros com direito a voto, permitindo,
conforme Regimento Interno, iniciar os trabalhos. A mesa foi composta pelo Sr. José Procópio de Lucena (Presidente), Sra.
Maria de Lourdes Santana dos Santos e Araújo (Vice-Presidente), Sr. Fábio Cidrin Gama Alves (1º Secretário) e Sr. José
Ferreira da Silva (2º Secretário). O Sr José Procópio fez a abertura dos trabalhos desejando boas vindas a todos os
presentes, solicitando logo após uma apresentação de todos os participantes. Após apresentação o Sr. Fábio Cidrin Gama
Alves (1º Secretário), fez a leitura do Ofício nº 421/2015,datado de 14/11/2015, o qual justificava a ausência do Sr. José
Carlos Patrício, Promotor de Justiça do município de Pombal/PB, durante a realização de reunião pública para apresentação
do PRH da Bacia, essa realizada dia 20.10.2015. Após leitura, o Presidente do CBH PPA solicitou a presença do
representante da ANA para assim dar início ao Primeiro Ponto de Pauta: Cenário Hídrico atual do Sistema Curema/Mãe
D'Água, perspectivas e alternativas para o enfrentamento do agravamento da crise hídrica na Bacia. O Sr. Wesley
Gabrieli, representante da ANA, apresentou as seguintes informação: Volumes observados dos reservatórios Curema e Mãe
D'Água (período 2013-2015); Publicação de Resolução Conjunta ANA/IGARN/AESA 640/2015 a qual interrompeu os usos
para irrigação e aquicultura a partir de 01/07/2015; Informações referentes à Válvula Anelar (By Pass)danificada e travada
desde junho/2015; Vazão do Açude Curema de 1,5 m3/s em 11.11.15; Informações referentes à paralização da Adutora
Piranhas-Caicó, em 28.08.15, o que ocasionou crise no abastecimento das cidades beneficiadas pela adutora Manoel
Torres; Defluências do Açude Mãe D'Água, via barrilete, para atender a adutora Manoel Torres, localizada no município de
Jardim de Piranhas/RN atendendo aproximadamente 100 mil habitantes; Demandas: Canal da Redenção operando com 650
I/s abastecendo as cidades de Sousa/PB e Aparecida/PB; Saída de água pelo barrilete, 04 (quatro) registros com diâmetro
igual a 150 rnrn, essescompletamente abertos e sem qualquer tipo de controle nas extremidades da tubulação, totalizando
7061/s para atender uma população de aproximadamente 1000 (mil) habitantes, e outros usos (irrigação de pequeno porte,
aquicultura, criação de gado, etc..) de pequeno porte; Simulações: Açude Curema em 16.11.15 com aproximadamente 73,5
hrn": Vazão defluente de 1,5 m3/s devendo atingir 3 m3/s, haja vista, que a Chesf irá ligar uma turbina girando no vazio,
sem produzir energia, devendo desta forma atingindo seu volume morto em maio/16, com 37,2 hrn": Açude Mãe D'Água
em 12/11/2015 com aproximadamente 89,2 hrn", devendo atingir seu volume morto, com 7,4 hrn", nas seguintes situações:
Em março/17 - se continuar a liberar 1.430 I/s, sendo 730 I/s para o canal e 700 I/s via barrilete; Em agosto/17 - se fechar o
barrilete, liberando somente 730 I/s para o canal, ficando este reservatório como reserva estratégica. Encerrada a
apresentação da ANA, o Sr. João Fernandes, Diretor Presidente da Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado da

Paraíba (AESA) deu início a sua apresentação, onde na ocasião apresentou os seguintes dados: Situação hídrica do Estado
da Paraíba: Em setembro/15 com volume atual total no Estado correspondente a 18,14%; Em outubro/15 correspondente a
16,9% e atualmente com 16,1%. No semiárido para esse mesmo período os percentuais apresentados foram: 14,85% em
setembro/15, 13,7% em outubro/15 e 13,1% nos dias atuais. Situação dos Reservatórios em 19/11/2015: 124 (Cento e vinte
e quatro) barragens monitoradas, dessas 37 (trinta e sete) com menos de 20%, 35 (trinta e cinco) com menos de 5%, 52
(cinquenta e duas) com mais de 20%, nenhuma barragem sangrando. Quanto à situação dos Sistemas de Abastecimento os
números informados foram: 22 (Vinte e duas) cidades em colapso, 100 (cem) em racionamento e 16 (dezesseis)em estado
de alerta. Em relação ao Açude Coremas e Mãe D'Água, dados anteriormente apresentados pelo representante da ANA, o
Sr.João Fernandes fez questão de reforçou as palavras ditas pelo Sr. Wesley, ANA, quando da vazão liberada de 7061/s para
abastecer a comunidade Mãe D'Água, segundo o mesmo é uma vazão considerada muito grande para abastecer apenas
uma comunidade com 1.000 (mil) habitantes e alguns usos difusos. Encerrando sua fala disse que se faz necessário rever
essa situação, pois se evidencia um consumo excessivo dentro da nossa realidade atual. Encerrada as apresentações da
ANA e AESAo Sr. José Procópio, Presidente, convidou os representantes da Companhia de Água e Esgotos da Paraíba
(CAGEPA)e Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (CAERN)para que fizessem suas apresentações sobre
os seguintes pontos: Volume de água captado no Sistema Curema/Mãe D'Água, número de cidade e população atendida.
Plano de contingência para minimização de perdas na distribuição de água, micromedição e campanhas educativas para
o uso racional da água nas cidades. Alternativas para abastecimento das cidades diante de um novo cenário de seca para
2016. Iniciando, o Sr. Marcus Vinicius, Diretor Presidente da CAGEPA, fez uma explanação da situação geral de
abastecimento do Estado da Paraíba, onde na ocasião apresentou dados referentes às captações no Sistema Coremas-Mãe
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D'Água, assim definidos: Município de Piancó/PB: Vazão captada 26~81 I/s para atender uma população de 11.278

habitantes; Município de Cajazeirinhas/PB: Vazão captada 3,89 I/s para uma população de 1.000 habitantes; Município de

São Bentinho/PB: Vazão captada 287,22 I/s para uma população de 144.450 habitantes; Município de Pombal/PB: Vazão

captada 104,611/s para atender uma população de 25.753 habitantes; Município de Vista Serrana/PB: Vazão captada 7,33

I/s para uma população de 1.586 habitantes; Município de Paulista/PB: Vazão captada 10,31 I/s para uma população de

5.720 habitantes; Município de Catolé do Rocha/PB: Vazão captada 46,31 I/s para uma população de 21.323 habitantes e

São Bento/PB com uma vazão de 84,49 I/s para atender uma população de 40.198 habitantes. No quadro geral a CAGEPA

captada 570,96 I/s para atender uma população de 251.308 habitantes em 25 (vinte e cinco) municípios do Estado da

Paraíba, com uma vazão outorgada pela ANA de 724,26 I/s. Em relação às ações para redução de perdas e outras ações no

Sistema Coremas-Açu o 'Sr. 'Marcus Vinicius informou que a CAGEPA havia adquiriu 09 (nove) macromedidores de vazão do

tipo ultrassônico, sendo que 04 (quatro) desses já estavam instalados nas captações de São Bentinho/PB, Piancó/PB, Vista

Serrana/PB e Cajazeirinhas/PB, possibilitando dessa forma controle diário da vazão captada. Outras medidas adotadas pela

CAGEPA foram: Aquisição e instalação de novos hidrôrnetros nas cidades abastecidas pela PPA; Aquisição de 25.075

hidrômetros para os regionais do Rio do Peixe e Espinharas; Combate às fraudes, onde destacou a operação olho d'água em

patos/PB, a fiscalização rotineira nas adutoras, intensificação na cobrança, inclusive com a inclusão do contribuinte no SPC,

e outras. Encerrando, apresentou outras ações as quais estão sendo desenvolvidas pela CAGEPA, assim definidas: Programa

Viva Água, com a distribuição de 500 (quinhentas) caixas d'água de 10.000 (dez mil) Its; Adutora emergencial de Sousa/PB;

Campanhas educativas e manutenção de discussão permanente com a ANA, AESA e SEIRHMACT, tendo essas como objetivo

o compartilhamento de informações e experiências para o estudo de monitoramente, estabelecimento dos racionamentos

e acompanhamento de mananciais para tomadas de decisão. Dando prasseguimento às apresentações a Sra. Geny
Formiga, Diretora de Empreendimentos da CAERNdeu as seguintes informações: Que a CAERN tem sob sua

responsabilidade o abastecimento de 153 (cento e cinquenta e três) municípios, desses 75 encontra-se em rodízio critico e

15 (quinze) em colapso. Que dos 45 (quarenta e cinco) municípios que integram a Bacia Hidrográfica Piranhas-Açu 07 (sete)

estão em estado normal, 35 (trinta e cinco) em rodízio e 3 (três) em colapso. Que os três principais mananciais de superfície

do RN estão com suas capacidades reduzidas, Armando Ribeiro Gonçalves (24,38%), Barragem de Umari (23,96%) e

Barragem de Santa Cruz do Apodi (33,75). Que dos 47 (quarenta) e sete reservatórios monitorados pelo Instituto de Gestão

das Águas do Estado do Rio Grande do Norte (IGARN) 20 (vinte) já estão em volume morto, com menos de 10% de

capacidade, 02 (dois) entrarão em volume morto até dezembro/2015 e até fevereiro/2015 apenas 10 (dez) reservatórios

estarão em condições de abastecer. Quanto a população atendidas, num total de 24 (trinta e quatro) municípios, informou

que 07 (sete) municípios possuem sistemas isolados, atendendo uma 101.474 habitantes com vazão de 1.507 m3/h e 6

(seis) possuem sistemas integrandos atendendo a uma população de 611.206 habitantes com vazão de 3.920 m3/h, dessas,

82.999 atendidas pela sistema Jardim de Piranhas/Caicó com uma vazão de 580 m3/s. Quanto as ações já realizadas

destacou a limpeza do rio, numa extensão de 10 krn, o que ocasionou a melhoria do fluxo de água, aumentando de 30

(trinta) para 90 (noventa) cm o volume de água na captação da Adutora Manoel Torres possibilitando assim o

bombeamento de água por mais 35 (tinta e cinco) dias, bem como a contratação de carros pipa, aquisição de caixa d'água,

aquisição de tubos pead, e outras. Em relação às ações emergenciais necessários destacou os seguintes pontos: Em

Caicó/RN, desassoreamento do rio Piranhas-Açu, trecho situado no Estado da Paraíba, pelo Exército Brasileiro. Em Assú/RN,

intensificar a fiscalização do IGARN, IDEMA E ANA ao longo do rio Piranhas-Açu. Fechamento dos canais abertos

irregularmente. Como alternativas, destacou a perfuração de poços e construção de uma adutora emergencial, Serra de

Santana/Caicó, para atender a população do município de Caicó/RN, Jardim de Piranhas/RN, São Fernando/RN e Timbaúba

dos Batista/RN, com uma vazão total de 194,49 I/s. Encerrando sua apresentação e referindo-se ao controle e redução de

perdas no sistema, a Sra. Maria Geny, informou que a CAERN está tomando as seguintes providências: Instalação de

hidrômetros nos imóveis ainda não medidos; Substituição de todos os hidrômetros que estão instalados há mais de 10 (dez)

anos e Controle do volume produzido em tempo real por meio da instalação de macromedidores eletrônicos. Encerradas as

apresentações o Sr. José Procópio, Presidente, solicitou a recomposição da mesa, desta vez tendo como convidados o Sr.

Paulo Varela, Diretor na Área de Gestão da ANA, Sr. Marcus Vinicius Fernandes Neves, Diretor Presidente da CAGEPA, Sr.

João Fernandes da Silva, Diretor Presidente da AESA, Sr. Edberto Farias de Novaes, Superintendente do IBAMA do Estado da

Paraíba, Sr. Josivan Cardoso Moreno, Diretor Presidente do IGARN, Sr. Walter Gomes de Sousa, Diretor Geral do DNOCS e

Sra. Maria Geny Formiga de Farias, Diretora de Empreendimentos da CAERN. Composta a mesa, a palavra foi facultada ao

Sr. Walter Gomes, DNOCS, que falou da importância do DNOCS no passado, principalmente para região Nordeste, e que

hoje se encontra esquecido, não pela população, mas pelos poderes constituídos. Disse também que o DNOCS passa por

uma dificuldade muito grande mais que com certeza essas dificuldades vivenciadas no aspecto hídrico têm muito amparo

do que foi o DNOCS no passado, já que este foi o responsável pela construção de grandes mananciais e que ainda hoje

Praça Dom José Delgado, N" 51-A (1ª Andar da Rádio Rural), Bairro Paraíba, CEP 59.300-000 - Caicõ/RN
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esses são o suficiente para assegurar o abastecimento, mesmo diante de uma crise de quatro anos. Encerrando sua fala
informou que o DNOCShoje não tem recursos sequer para manter os açudes, e que alguns desses já se encontram em
dificuldades, temendo assim maiores dificuldades que podem a vir diante de uma grande cheia. Dando prosseguimento, a
palavra foi facultada ao Sr. Josivan Cardoso, IGARN,onde este informou que o Estado do RN está conjuntamente com os
demais representantes do sistema (SEMARH, IGARN, CAERNe IBAMA) realizando uma gestão integrada, estando todos
pautados em uma única linha de atuação. Falou da importância do trabalho conjunto que está sendo desenvolvido entre o
Estado do RN em parceria com a ANA e AESAexistindo assim uma consonância nas tomadas de decisões, sendo esta uma
prova de que os dois Estados, PB e RN, não estão olhando apenas para suas Instituições e sim para a Bacia Hidrográfica
como num todo o que demonstra que a união de forças e as discussões produtivas, mesmo que as vezes contrárias em
atitudes e opiniões, devem sempre tentar buscar e diminuir o sofrimento da sociedade, independente da área que esteja
constituída dentro da Bacia Hidrográfica dos rios Piancó-Piranhas-Açu. Disse que o IGARNvem se fortalecendo no Estado do
RN, e que este havia apresentado a toda equipe de governo a situação da disponibilidade hídricas atual, inclusive
direcionando as formas de restrições dentro do Estado. Encerrando sua fala informou que as discussões pautadas dentro do
Estado são sempre unas, com um único discurso, e que as Instituições SEMARH,IGARNe CAERNestão juntas nessa linha de
discussão o que torná o Estado devidamente representado nas reuniões. Encerrando a fala da mesa o Sr. Paulo Varela, ANA,
falou da importância das Instituições. Referindo-se ao DNOCSdisse que este teve e tem um papel muito importante, e que
precisa ser respeitado. Parabenizou as ações desenvolvidas pelo Comitê o qual vem desenvolvendo um trabalho
memorável dentro da Bacia, buscando, diante de uma crise hídrica, e em conjunto com vários segmentos da sociedade,
soluções para amenizar os problemas existentes. Referindo a realizada da 4ª Reunião Extraordinária disse que considerava
esta histórica, haja vista que a situação apresentada é complicada e que as decisões ali tomadas dizem respeito a uma
situação excepcional, grave e que pode vir a ficar gravíssima. Em relação às propostas apresentadas durante as
apresentações disse que essas são claras, dentre elas preservar o Açude Mãe D'Água como reserva estratégica, fechar os
barriletes, deixar a água do Canal somente para consumo humano, dentre outras ações práticas (perfuração de poços,
limpeza do rio, construção de adutoras, etc). Encerrando, disse que as forças política precisam se unir para juntos cobrarem
agilidade nas obras da transposição, fazendo com que essas águas cheguem dentro do prazo estabelecido, dando desta
forma uma garantia hídrica para a região Nordeste. Dando prosseguimento as discussões, o Sr. José Procópio, Presidente,
deu início ao Segundo Ponto de Pauta: Debate. Com a palavra o Sr. Josué Diniz, Usuário, parabenizou o trabalho o qual vem
sendo realizado pelo Comitê. Como membro do Comitê solicitou a união de todos os políticos eleitos para que esses
possam, juntos, reivindicar a antecipação e agilidade nas Obras da Transposição. Como Usuário, solicitou que os órgãos
competentes olhassem para o pequeno agricultor, já que esses estão passando por sérias dificuldades, haja vista que
muitos dessesjá não dispõem mais dos seus rebanhos, e como consequências perderam sua única fonte de renda. A Sra.
Maria de Lourdes, DNOCS,como reflexão, disse que, nós, residentes no semiárido, temos que agradecer muito aqueles que
instituíram a Lei 9.433 de 1997, pois, mesmo essa não tendo a cara do semiárido, é uma Lei revolucionária, que abre portas,
janelas e espaço para que todos, enquanto sociedade possam se inserir na luta, buscando assim o melhor, o mais eficiente
e eficaz gerenciamento para as nossas águas. Em relação à limpeza do rio, citada pelo Sr. Paulo Varela, ANA, disse ser
defensora da limpeza do rio em trecho paraibana, pois essa irá melhorar o escoamento das águas, atendendo assim a
população ao longo da Bacia. O Sr. Zoélio, Prefeitura Municipal de Coremas/PB, como sugestão, e referindo-se ao barrilete,
propôs a abertura de apenas uma saída de água para atender a comunidade, abastecimento humano, caso não seja
possível essa abertura propôs a construção de uma caixa d'água, e desta se faria a distribuição de água para a comunidade
localizada em ambos os lados da ponte. Como informe, disse que pelo Canal da Redenção está saindo 52 (cinquenta e dois)
caminhões pipa dia. No complexo, estão saindo 59 (cinquenta e nove) carros pipa, totalizando 111 (cento e onze) carros
pipa dia. Informou que a Operação Pipa, em Coremas/PB, abastece 21 (vinte e uma) cisternas na zona rural, beneficiando
63 (sessenta e três) famílias, com uma população atendida em torno de 315 (trezentas e quinze) pessoas,além de um carro
pipa para as urgências. Em relação a transposição, disse que a cidade de Coremas/PB é muito importante para a Bacia, pois
abastece várias cidades ao longo desta, porém, nada vem para a cidade. Disseser interessante e importante que viesse, via
transposição, algum benefício para esta. O Sr. Severino Ricarte, NIR, reforçando as palavras do Sr. Josué, Usuário, cobrou a
antecipação da conclusão das Obras da Transposição. Solicitou ao Sr. João Fernandes, Diretor Presidente da AESA, a
construção de uma adutora de engate rápido saindo do Açude Nova Olinda com destino a Itaporanga/PB, já que esta vem
passando por uma situação difícil e, segundo simulações, o açude que abastece o município, só terá água até janeiro/2016.
Solicitou a colaboração e intervenção da AESAquanto à retirada de água do Açude do Cantinho, localizado no município de
Itaporanga/PB, local de onde se retira água, via carros pipa, para abastecer as comunidades da zona rurais e urbana, e que
atualmente foi fechado pela comunidade. O Sr. João Batista, UFCG, endossou as propostas apresentadas pela ANA.
Lamentou o esvaziamento da classepolítica diante de uma reunião tão importante. Do ponto de vista técnico, falou sobre a
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quantidade de pequenos açudes e barragens existentes dentro das propriedades rurais o que dificulta a chegada da água
dentro dos grandes reservatórios. Na ocasião, solicitou que fosse realizado um mapeamento de todos esses pequenos
açudes e barragens ao longo da Bacia com objetivo regulamentá-Ios. Em relação ao Estado do RN solicitou que fosse
realizado um estudo de viabilidade dos reservatórios, tendo como objetivo aumentar o volume de água desses. Como
exemplo citou o Açude Gargalheiras localizado no município de Acari/RN o qual se encontra localizado entre duas massas
de montanhas, podendo esse se transformar em outra grande manancial para o Estado. O Sr. Francisco José Bernardino,
FIEP,solicitou que o Comitê faça gestão junto a ANA e a CAGEPApara que o Termo de Alocação de Água acordado para o
Perímetro São Gonçalo seja igual para os municípios de Marizópolis e Nazarezinho, ambos os municípios com populações
similares. Segundo o mesmo a CAGEPAnão está cumprindo o determinado no Termo, pois está enviando água para
população de São Gonçalo. Solicitou que a CAGEPAretome o estudo sobre a adutora de engate rápido saindo das Várzeas
de Sousaaté a linha do trem, deste ponto, em direção a Comunidade Mutirão indo até a ETAem São Gonçalo. Solicitou ao
representante do DNOCSque busque recursos para realizar uma licitação tendo como objetivo a modernização do sistema
de irrigação do Perímetro Irrigado de São Gonçalo, segundo o mesmo mais de 1.014 (um mil e quatorze) famílias irão ficar
impedidas de executar seus trabalhos haja vista que o método de irrigação e a estrutura lá existente são precários. A Sra.
Maria de Fátima (Dodô), Usuária, solicitou saber da CAGEPAse essa não teria como fazer a cobrança da água apenas
baseada no consumo utilizado por cada usuário, desprezando assim a taxa mínima, 10 metros. Em relação ao esgotamento
sanitário, obra necessária para que os municípios possam receber as água da transposição, disse está preocupada, pois os
municípios não se mobilizam, citou como exemplo a cidade de Cajazeiras/PB que início as obras apenas na Zona Norte da
cidade e essas já se encontram paralisadas. Falou sobre a perfuração desordenada de poços, principalmente na Zona
Urbana, o que considerou um absurdo. Segundo a mesma em determinado município somente em uma rua foram
perfurados 04 (quatro) poços. Solicitou junto aos representantes do Governo da PB o asfaltamento das estradas que dão
acesso aos açudes públicos, o que facilitará o acesso dos carros pipa. Encerrando, Falou sobre a situação dos pescadores e
pequenos agricultores, classesconsideradas especiais, que sobrevivem de uma renda mínima. Quanto aos pescadores disse
que esses recebem 03 (três) salários mínimos no período da piracema, momento em que se afastam das suas atividades,
enquanto que os pequenos agricultores recebem apenas R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) ano. Para a mesma, o
verdadeiro pescador e o verdadeiro agricultor, diante de uma crise que já se prolonga por 04 (quatro) anos, deveriam
receber um salário mínimo, mês, para poderem sobreviver. Por fim, disse que a água é responsável pela sobrevivência de
todos os seres vivos e a agricultura é responsável pela sobrevivência da Nação. O Sr. Fernando Perisse, DAESA,informou
que não mais estava como Superintendente do DAESA,e que em comum acordo com o Prefeito ele havia assumido a
Secretária de Comunicação do Município, enquanto que o Sr. ítalo assumiria o cargo de Superintendente do DAESA,decisão
essa toma tendo em vista a necessidade de melhorar o relacionamento entre as Instituições, DAESAe CAGEPA.O Sr José
Mota, CAGEPA,disse que todos tem que fazer o seu dever de casa. Como proposta, propôs a elaboração de um cronograma
tanto para o Estado da PB quanto para o RN tendo como objetivo atingir metas de hidrometação, sendo também
necessário a macromedição para saber o volume de água a ser captado, e a redução dos vazamentos. Disse que a CAGEPA
tem incansavelmente trabalho no Estado da Paraíba para que chegue água em todos os lugares e que aqueles que não
pagam pela água que usam é quem mais desperdiçam, pois não sabem o seu valor, o ser preço. Encerrando, informou que
no Estado da Paraíbaa CAGEPAestá com 22 (vinte e duas) cidades fechadas, dessas20 (vinte) em colapso e que até final do
ano irão fechar outras 12 (doze) cidades. O Sr. Hermano Rolim, IFPB, em relação à limpeza do rio disse ser de suma
importância, pois irá facilitar o escoamento da água. Solicitou saber da possibilidade de se revestir a calha a qual será feito
durante a limpeza do rio com um filme plástico, diminuindo assim a infiltração. Solicitou saber sobre a possibilidade de se
construir uma adutora saindo do ponto de captação da cidade de São Bento/PB com destino a adutora Manoel Torres, em
Jardim de Piranhas/RN, o que diminuiria o volume de água a ser liberado. Solicitou saber da Sra. Maria Geny, CAERN,em
que estado encontra-se o estudo sobre a construção de uma adutora partindo da Barragem Armando Ribeiro Gonçalves
(ARG)tendo como objetivo abastecer as cidades de Caicó,Timbaúba dos Batistas, São Fernando e Jardim de Piranhas, todas
do RN. Por fim, referindo-se ao EI Nino, disse que para 2016 esse será muito forte e como consequente o ano seguinte,
2017, costuma ser seco. Tendo em vista que as águas do Açude Curema irão até janeiro/2017 solicitou saber o que será
feito para atravessar o restante do ano até o inverno de 2018. Respondendo aos questionamentos feitos direcionados a
CAERN a Sra. Geny Formiga informou que não existe o projeto da adutora a qual foi apresentada, existia apenas a
concepção. Em relação ao abastecimento das cidades do RN citadas pelo Sr. Hermano disse que não se trata de uma nova
adutora e sim de uma expansão de uma adutora já existente na Serra de Santana. Em relação aos recursos disse que o
Governador do RN havia marcado uma reunião com a Presidenta tendo como discutir o assunto. Ainda sobre a adutora
disse que está terá quase 64 Km com uma tubulação de 500 mm, com custo estimado em 75 milhões, sendo esta uma
olução de médio prazo. O Sr. João Fernandes em resposta aos questionamentos feitos a AESA,e referindo a perfuração de
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poços, disse que esta havendo um erro por parte das prefeituras do Estado da Paraíba, já que 99% dessas não pedem
licença para perfurar poços, e que até órgãos do Estado estavam perfurando poço sem pedir a devida licença. Ainda sobre
a perfuração de poços nos municípios, essasde forma desordenada, citada pela Sra. Maria de Fátima (Dodô), disse que por
se tratar de uma obra de engenharia o município pode cobrar a licença junto ao proprietário, sob pena de proibir a
continuidade da obra. Em relação aos carros pipa disse que esses captam água para consumo humano e animal, portanto,
apesar de está escrito, não ver nenhum sentido exigir uma outorga para se retirar água para dessedentação animal. Ainda
sobre o assunto disse que Prefeito nenhum pode dizer que é dono da água, pois essa é de todos. O Sr. Marcus Vinicius,
CAGEPA,em resposta ao representante da FIEP, disse que a CAGEPA não dispunha de nenhum estudo referente à
construção da Adutora partindo das Várzeas de Sousa. Em relação à cidade de Sousa/PB disse que efetivamente o que
estava previsto era a construção da adutora de engate rápido, a qual já foi concluída e que está em pleno funcionamento.
Em relação ao abastecimento de São Gonçalo disse que a CAGEPAestá com uma dificuldade operacional, porém, já haviam
se reunido com o Sr. [talo, DAESA,buscando solucionar o problema existente. Em relação a dispensa da taxa, 10 metros,
disse tratar-se de uma taxa de disponibilidade, não apenas comercial e sim de saúde pública, conforme lei 11.445. O Sr.
José Procópio, Presidente, solicitou saber da Plenária se todos estavam de acordo que a Chesf e ANA aumentassem de
imediato a vazão para 3 m3/s (1,5 m3/s da Válvula By Pass+ aporte de 1,5 m3/s de 1 (uma) turbina da Chesf girando no
vazio) e que paralelo a essa ação fossem feitas todas as negociações para dar início a limpeza do rio, trecho São Bento-
Coremas. Colocada a matéria para aprovação da Plenária essa a aprovou por unanimidade. O Sr. Avanir Ponce,
Coordenador do DNOCSdo Estado da Paraíba, informou que havia feito uma solicitação a direção geral do DNOCSpedindo
recursos para a recuperação e manutenção corretiva de 10 (dez) barragens localizadas no Estado, dentre elas Curema,
lagoa do Arroz, Engenheiro Avidos e Jatobá 11.Na ocasião, solicitou a Diretoria Colegiada do CBH PPA que formalizasse
junto à coordenação do DNOCSdo Estado da Paraíba ofício solicitando desse a recuperação e manutenção corretiva dessas
barragens, o que o ajudaria na instrução processual. O Sr. Josivan Cardoso, representante do Estado do RN, agradeceu a
todos pelo respeito, compromisso e pela conduta a qual foi conduzida a reunião. Para o mesmo, a reunião foi repleta de
obras contribuições, de consenso legítimo e de discussões construtivas e salutares, onde ambos os Estados, RN e PB,
buscaram sempre discutir o melhor não para os Estados, e sim para a Bacia Hidrográfica Piancó-Piranhas-Açu. O Sr. Josué
Diniz, Usuários, informou ao Sr. Paulo Varela, Diretor da ANA, que no município de São Bento/PB existe aproximadamente
06 (seis) agricultores que continuam irrigando, tirando água do rio para encher seus poços e sem nenhuma fiscalização. Na
ocasião, solicitou que a ANA intensifique a fiscalização no seu município fazendo com que todos cumpram a Resolução a
qual proibiu o uso da água para a irrigação. Dirigindo-se ao Sr. Marcus Vinicius, Diretor Presidente da CAGEPA,informou
que em São Bento/PB existem várias pessoas que não tem medidor instalado e que essas pessoas passam o dia
desperdiçando água, sem nenhuma medição. Encerrando os debates, o Sr. Paulo Varela, Diretor da ANA, referindo a
limpeza do Rio Piranhas, solicitou a contribuição e ajuda de todas as Instituições envolvidas, bem como, solicitou ao Sr. João
Fernandes, Presidente da AESA,que mantivesse contato com os Gestores Municipais das cidades paraibana envolvidas para
que essestambém possam ajudar na ação a qual será realizada. Por fim, e referindo-se a reunião, disse ter sido histórica,
pois, essa havia atingido todos os pontos os quais foram colocadas para discussão e principalmente porque todas as
decisões ali tomadas haviam tido o consenso da Plenária. Terceiro Ponto de Pauta: Encaminhamento. Por consenso, foram
I'lêlibêfª§§§ flêlª Fllêflafiª ct§<;:I\lHFIM §§ fJêªYifltê§fl§flt§§i l!!} Limpeza do Rio Piancó-Piranhas-Açu no trecho São Bento/PB
- Coremas/PB, totalizando 100 km (Obs: Envolver as Prefeituras do Estado do RN e PB,CAERN,CAGEPA,AESA,IGARN,ANA,
IBAMA, MPF, MPE e CHB PPA. O CBH PPAfacilitará a articulação entre os órgãos preparando documentação e estrutura
para viabilizar a limpeza do rio, conforme já realizado em trechos do rio 1(0 RN). z!!} Retomar e intensificar de forma
sistemática a fiscalização por parte da ANA (sobrevoo, reforço policial, imagens de satélite, etc..) em parceria com os órgãos
gestores dos dois Estados, PB e RN, de forma a cumprir o que determina a Resolução Conjunta ANA/IGARN/AESA Nº
640/2015. 3!!}Fechar todos os canais abertos dentro do' rio, ficando apenas a calha decorrente da limpeza do rio. (Fechar
canais que desviam água fora do canal central o qual será aberto). 4!!} Planejar e executar, imediatamente, as ações
necessárias ao fechamento dos registros do barrilete do açude Mãe D'Água. O CBH-PPA organizará reunião com as
comunidades atendidas pelo barrilete, que contará com a participação das seguintes instituições: CAGEPA,AESA, ANA,
MPF, MPE, DNOCS.Objetivos da reunião: a) Apresentar a situação atual de armazenamento dos açudes Curema e Mãe
D'Água e as perspectivas de esvaziamento; b) Interrupção dos usos da água do açude Mãe D'Água para irrigação e
aquicultura; c) Discussãosobre as alternativas de atendimento das demandas de consumo humano e dessedentação animal
nas comunidades, após o fechamento dos registros do barrilete. S!!} Vazão defluente de 3 m3/s do Açude de Curema: 1,5

rrN'!J ctª VáIVY!ª ~y FIª§§t- ªfl§rtê dê ;I,,~ffi~/§ §@ ;I,(Yffiª) Mbif1ª I'lª ~hê§f ~ifªflct§ f1§vª~i§ (tlQ§i ~§tª ª~ª§ dê §§Iiêitª~ª§
junto a Chesf será de responsabilidade da ANA e a ação de liberação desta água deverá ser de imediato para evitar o
rebaixamento do lençol freático do rio. Com essa decisão o Açude Curema chegará ao seu volume morto em maio de 2016
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263 com volume de 37,2 Hm3 água suficiente para atendimento do consumo humano e dessedentação animal através de carros
264 pipa e outros mecanismos). Como Sugestões e Propostas de Estudos a Curto, Médio e Longo Prazo, foram encaminhados

265 os seguintes pontos: 19) ~n!;ªffiinhªf §f[!;i§ aes @f~ªº§ !;§ffiF-l@t@nt@§~@!i!;itªnº§ e1ityº§ F-lªfª !;@n§tFyçª§º~ Yffiª ªºyt@m ee
266 engate rápido de São Bento/PB à captação da CAERNno município de Jardim de Piranhas/RN, bem como, estudo de
267 viabilidade de revestimento do canal, decorrente da limpeza do rio, através de manta plástica, objetivando reduzir a

268 infiltração e perdas por evaporação. Z9) ~§tYd@d@viª,ªilidªd~ F-lMª (;~!n§tryçª@dê uma Myt@fª dª ~~ffª dê ~ªntªnª
269 (Estação de Florânia/RN) para o município de Caicó/RN, visando atender a população dos seguintes municípios: Caicó/RN,
270 São Fernando/RN, Timbaúba dos Batistas/RN e Jardim de Piranhas/RN. A CAERNjá vem estudando a concepção da referida

271 adutora, a qual terá um custo estimado de R$ 75 milhões de reais. 39) ~Iª,ª@fªf F-lf@j§t@§F-lªfª f§tifªf t§dª1i ª1i !;ªF.ltª~§g§flg
272 água de dentro dos leitos dos rios levando diretamente para os reservatórios. Utilizar o sistema Curema/Mãe D'Água para a

273 PB e a ARG/Oiticicas para o RN.49) A ~Y~M ~ eMRNdIilV~fª§ iffifl!lilffi~ntªf de f@fffiª fl~rffiªnentê e 1ii1iteffiíHi\;ª§ ~!ªn@
274 de Contingencia para controle de redução e perdas na distribuição de água instalando Micro e Macro medidores, bem
275 como, realizando campanhas educativas para o uso racional de águas nas cidades. 59) RêªlifªÇªê dê ê§tyd§ f'1il1@§Qf~ª@§
276 competentes nos 51 açudes estratégicos, acima de 10 hm", para identificar se existe viabilidade de sua ampliação
277 aumentando assim asua capacidade de armazenamento d'água. Encerramento da Reunião. O Sr. José Procópio agradeceu
278 a presença, a participação e a colaboração de todos e deu por encerrada a reunião. Estaata foi lavrada e assinada por mim,
279 Marcone de Medeiros Nunes, seguido das assinaturas da Diretoria Colegiada.

Pombal/PB, 20 de novembro de 2015.

280
Nf."COr7Cc/c J{). Jvn~~

'"/M'arcone de Medeiros Nunes
Secretário do Centro de Apoio

j(Jfo!!:~h~~;~~,1.+~.
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RELAÇÃO DOS MEMBROS FALTOSOS (TITULAR/SUPLENTEl

Titular: Demilson Lemos de Araújo (SEDAP/PB) - Ausências Justificadas via E-mail
Suplente: José Marinho de Lima (Emater/PB)

Titular:
Suplente:

Sérgio Luiz Macedo (IDEMA/RN) - Ausências Justificadas via Ofício
Maria José Olímpio Cabral (IDEMA/RN)

Titular: Francisco Jundívio L. Lacerda (PM de Conceição/PB)

Suplente: José Rodrigues Filho (PM de Piancó/PB)

Titular:
Suplente:

Reei de Oliveira (PM de Assú/RN) - Ausências Justificadas via E-mail
Hermes Freire (PM de Upanema/RN)

Titular:

Suplente:
Renato de Medeiros Rocha (UFRN - Campus de Caicó/RN)

Raimundo Inácio da Silva Filho (UERN - Campus de Assú/RN)

Titular:

Suplente:
Daniel Henrique de Meio Romano (Dei Monte/RN)

Evaldo Bezerra Cavalcanti (Finobrasa/RN)

Titular:
Suplente:

Antônio Saraiva de Queiros (Usuário)

Luiz Salvino (usuário)

Praça Dom José Delgado, W 51-A (1ª Andar da Rádio Rural), Bairro Paraíba, CEP 59.300-000 - Caicó/RN
Fone/Fax (84) 3417-2948 - Celulares: (84) 8896-1840 ou 8896-1839 ou 8896-1844

E-mails:coordenador-cbh-ppa@adese.com.brousecretario-cbh-ppa@adese.com.br
www.cbhpiancopiranhasacu.org.br



4a Reunião Extraordinária do CBH Piancó-Piranhas-Açu
Local: Auditório da UFCG - Campus de Pombal/PB

Endereço: Rua Jairo Vieira Feitosa, nO1770 - Centro - Bairro dos Pereiros.

Data: 20 de novembro de 2015
Horário: 09hOOàs 16hOO
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CO&Ul'Ê DA BAefA IlfIIllROGIMJ[O DO RIO PfAI~Ut'éPIR1AN.IlfIA"S-AÇllJJ"""""..-..::>o..",..,,,,,,,,,
iIiI_MMiIiriiiIlililiiilil Illlstí.tlllid.OJ pe:I'CiJj1lle:Cl:liet.CiJJPl1esi.deli1da~ sl/rt9. de 29) d.e: nellemml1ClJJ d'e: 20(!l6~

N°
MEMBRO SITUAÇÃO REPRESENTAÇÃO SEGMENTO ASSINATURA

01 Titular SRHU-MMA PPF

02 Suplente SRHU-MMA PPF

03 Maria de Lourdes Barbosa de Sousa Titular DNOCS PPF
~

04 Dayse Fontenelle de Meio Antunes Suplente DNOCS PPF .--?'
""

05 Fábio Cidrin Gama Alves Titular AESAlPB PPE
~

.e:
06 Francisco José de Brito Sousa Suplente AESAlPB PPE 'L~ -;

/' -07 Pedro Crisóstomo Alves Freire Titular SERHMACT/PB PPE ...- /' ./ z..>- . .. ,- ./ ""-7~/.....-;?./7 -
08 Maria das Dores de Sousa Abreu Suplente SUDEMA PPE -:
09 Demilson Lemos de Araújo Titular SEDAP PPE

10 José Marinho de Lima Suplente EMATER/PB PPE

11 Isalúcia Barros Cavalcanti Maia Titular SEMARH/RN PPE
~

12 Marcelo Gomes de Araújo Leal Suplente SEMARH/RN PPE

13 Nelson Césio Fernandes Santos Titular IGARN PPE

14 Radimilla Fernanda Avelino de Oliveira Suplente IGARN PPE ~ ~-,u;

LISTA DE PRESENÇA

1
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4a Reunião Extraordinária do CBH Piancó-Piranhas-Açu
Local: Auditório da UFCG - Campus de PomballPB

Endereço: Rua Jairo Vieira Feitosa, nO1770 - Centro - Bairro dos Pereiros.

Data: 20 de novembro de 2015
Horário: 09hOO às 16hOO

N°
MEMBRO SITUAÇÃO REPRESENTAÇÃO SEGMENTO ASSINATURA

15 Sérgio Luiz Macedo Titular IDEMA PPE

16 Maria José Olímpio Cabral Suplente IDEMA PPE

17 Ana Lígia Medeiros Peixoto Titular PM Patos PPM A~)P.húll) ~~,,1:h.- "18 Genário Soares Pessoa Suplente PM São Mamede PPM

19 Francisco Jundfvio L. Lacerda Titular PM Conceição PPM

20 José Rodrigues Filho Suplente PM Pianc6 PPM A A I r-J
21 Zoélio Araújo da Silva Titular PM Coremas PPM ~1t. 1/ d1~:J~../1 rqt/J5

c, I 1dJ.). - ~ (I22 Maria do Socorro G. Garrido Suplente PM Sousa PPM :;::." -''--'
23 Reci de Oliveira Titular PM Assú PPM íJ
24 Hermes Freire Suplente PM Upanema PPM II )

~

/1
25 Jair Eloi de Souza Titular PM Jardim de Piranhas PPM

26 Daniel Gustavo Batista Nicolau Suplente PM Currais Novos PPM . AJIJ ~
27 João Batista Alves Titular UFCG SC -ITEPs 1/~!!/!.~'J

28 Izaque Francisco Candeia de Mendonça Suplente UFCG SC-ITEPs J

LISTA DE PRESENÇA
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4a Reunião Extraordinária do CBH Piancó-Piranhas-Açu
Local: Auditório da UFCG - Campus de Pombal/PB

Endereço: Rua Jairo Vieira Feitosa, nO 1770 - Centro - Bairro dos Pereiros.

LISTA DE PRESENÇA

Data: 20 de novembro de 2015
Horário: 09hOO às 16hOO

Suplente

REPRESENTAÇÃO SEGMENTO ASSINATURA
'\

MEMBRO SITUAÇÃO

29 Ilauro de Souza Lima Titular UEPB SC ITEPs

Suplente30 Sérgio de Faria Lopes UEPB SC-ITEPy

31 Hermano Oliveira Rolim Titular IFPB SC-ITEP~

32 Francisco Jânio Gonçalves Suplente IFPB

ABES

IFRN

UFRN

UERN

STTR Pombal

UAMA

ACRB

SC-ITEPs

SC-ITEPs

SC-ITEPs

SC-ITEPs

SC-ITEPs

SC - Ongs

SC - Ongs

SC - Ongs

• I

/ ~
.

33 Josivan Cardoso Moreno Titular

34 Carlos Eugênio de Faria Suplente

35 Renato de Medeiros Rocha Titular

36 Raimundo Inácio da Silva Filho Suplente

37 Maria de Lourdes S. dos Santos e Araújo Titular

38 Maria do Socorro Goveia Suplente

39 Francisco Evangelista Ramalho Titular

40 Rigoberto Soares de Farias Suplente

41 Severino Jerõnimo Ricarte Titular

42 Romário Francisco Jerõnimo

STTR Cajazeiras

NIR

SOS RIO PIANCÓ

SC - Ongs

,
SC- Ongs

3
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4a Reunião Extraordinária do CBH Piancó-Piranhas-Açu
Local: Auditório da UFCG - Campus de Pombal/PB

Endereço: Rua Jairo Vieira Feitosa, nO 1770 - Centro - Bairro dos Pereiros.

LISTA DE PRESENÇA

Data: 20 de novembro de 2015
Horário: 09hOO às 16hOO

MEMBRO SITUAÇÃO REPRESENTAÇÃO SEGMENTO ASSINATURA

43 Joseilson Medeiros de Araújo Titular STTR S. J. Sabugi SC - Ongs

44 Francisco Medeiros da Silva Suplente STTR J. Seridó SC - Ongs

45 José Procópio de Lucena Titular SEAPAC

46 Dario Gaspar Nepomuceno Suplente Carnaúba Viva

Conceito

COAFS

sc-ongs'~ A 'I f\)
SC-Ongs ~ ~

SC - Ongs

47 José Ferreira da Cunha Titular

CAGEPA Us Abast

48 Edinaldo Araújo de Lucena Suplente

DAESA

49 José Mota Victor Titular

CAERN Us Abast

50 Fernando Júlio Perisse de Oliveira Suplente

CAERN Us Abast

51 Maria Geny Formiga de Farias Titular

52 Wellington Assis Queiroga Suplente

53 Fernando Carvalho Ribeiro Titular

54 Getson Luís Dantas de Medeiros Suplente

55 Vargas Soliz Pessoa Titular

56 Eurimar Nóbrega Leite Suplente

PETROBRAS

SUSA

FIERN

ACEVALE

Us-IM

Us- 1M
\

Us-IM

v oUs- 1M

4
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4a Reunião Extraordinária do CBH Piancó-Piranhas-Açu
Local: Auditório da UFCG - Campus de Pombal/PB

Endereço: Rua Jairo Vieira Feitosa, nO1770 - Centro - Bairro dos Pereiros.

Data: 20 de novembro de 2015
Horário: 09hOO às 16hOO

N°
MEMBRO SITUAÇÃO REPRESENTAÇÃO SEGMENTO

/'"
ASSINATURA

57 Francisco José Bernardino Titular FIEP Us -1rJC/ )(tl LP b -I r( 111)// (~O/l./~\ r;) ('r?;

58 José Braga Rocha Neto Suplente FIEP Us-IM V v
.

59 Josué Diniz de Araújo Titular Us-IA -J <L/I//.é)r' ,LffJ h 4~
I<J L (1'/ D60 Dinarle Alves da Mota Suplente Us-IA

61 João Lima da Silva Titular ~~;G;~~ Us-IA -:rI? o:J :;t;'A/1/l<? /11.0, ç:.,rk !.? •
v-

62 Luzimar Assis de Queiroga Suplente Us-IA

63 Maria de Fátima Freitas Titular Us - IA fJ!~ dLVcttc~~~·~
64 Ailton de Sousa Pereira Suplente Us-IA-- V

65 Daniel Henrique de Meio Romano . Titular DEL MONTE Us-IA

66 Evaldo Bezerra Cavalcanti Suplente FINOBRASA Us-IA

67 Antônio Saraiva de Queiroz Titular Us-IA

68 Luiz Salvino Suplente Us-IA

69 Jorge Alves de Azevedo Titular Us-IA 1~Jt,CK ,4[U.&1 c/.-<.. A~v.rto
70 Núcio Pinto de M. Júnior Suplente Us-IA

LISTA DE PRESENÇA
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4a Reunião Extraordinária do CBH Piancó-Piranhas-Açu
Local: Auditório da UFCG - Campus de PomballPB

Endereço: Rua Jairo Vieira Feitosa, nO1770 - Centro - Bairro dos Pereiros.

Data: 20 de novembro de 2015
Horário: 09hOO às 16hOO

COMIrnÊ DA B'A'I~ IlflIllROGRÃF[U mo RIO P~AN:CÓ-P.I'RlANI1fIAS-A~llJ)
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N°
MEMBRO SITUAÇÃO REPRESENTAÇÃO SEGMENTO ASSINATURA

71 Francisco Francinaldo da Silva Titular Us-IA
/

J Irn--/'/I72 João Tadeu de Araújo Suplente Us-IA -~l~
.........•

[/ -73 Francisco Siqueira de Brito Titular C. Pescadores Us Abast

74 José Ricardo de Medeiros Suplente C. Pescadores Us Abast iIr'b..';" a.-(7riA r: r/1 ri" u.edb .tA ~
v . v ,..-

75 Arildo Batista Ferreira Titular C. Pescadores Us Abast <, ......-:
.y'A. .;...,.~

'-
76 Fábio Batista Ferreira Suplente C. Pescadores Us Abast

77 Orígenes Monte Neto Titular TRÊSM US -Aqc

78 Frederico Wilians Romano Suplente Q. GALVÃO US - Aqc 6 V-
79 Titular Us -Aqc

80 Suplente Us - Aqc
~

LISTA DE PRESENÇA
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4a Reunião Extraordinária do CBH Piancó-Piranhas-Açu
Local: Auditório da UFCG - Campus de PomballPB

Endereço: Rua Jairo Vieira Feitosa, nO1770 - Centro - Bairro dos Pereiros.

Data: 20 de novembro de 2015
Horário: 09hOO às 16hOO
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CDMIfliÊ IilA BACIIA1lI1IllROCiIMf,[('A IllO RlCOJ PI~NCÓ-P[a~NElM-~ÇllJJ
lIB2mriWIliII'm5:tillllidCill pelJ(i))llle€l1eto Pl!esi:deada sllm!! de 29) de m,m,ttem&I!Old,e 2(!J.(iI6~

4a Reunião Extraordinária do CBH Piancó-Piranhas-Açu
Local: Auditório da UFCG - Campus de PomballPB

Endereço: Rua Jairo Vieira Feitosa, nO1770 - Centro - Bairro dos Pereiros.

Data: 20 de novembro de 2015
Horário: 09hOO às 16hOO

LISTA DE PRESENÇA
NOME INSTITUiÇÃO/LOCALIDADE FONE E·MAIL



INSTITUiÇÃO/LOCALIDADE FONE E·MAIL
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4a Reunião Extraordinária do CBH Piancó-Piranhas-Açu
Local: Auditório da UFCG - Campus de PomballPB

Endereço: Rua Jairo Vieira Feitosa, nO1770 - Centro - Bairro dos Pereiros.

Data: 20 de novembro de 2015
Horário: 09hOO às 16hOO
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