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ATA DA Si! REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Abertura. Às 8 (oito) horas e 30 (trinta) minutos do dia 15 (quinze) de julho de 2016, no Auditório da
Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), Campus de Pombal/PB, localizado a Rua Jairo Vieira
Feitosa, nQ 1770, Bairro dos Pereiros, cidade de Pombal, Estado da Paraíba, o Senhor José Procópio de
Lucena, Presidente ao Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Piancó-Piranhas-Açu (CBH PPA), solicitou
verificação do quórum para que fosse aberta a 5ª Reunião Extraordinária do CBH PPA, o qual totalizou 18
(dezoito) membros, número insuficiente para que fossem iniciados os trabalhos de Plenária. Em segunda
chamada, 30 (trinta) minutos após a primeira, conforme determina o Art. 19 do Regimento Interno, o
quorum totalizou 25 (vinte e cinco) membros com titularidade, conforme lista de presença em anexo,
parte integrante desta Ata, sendo possível dar início aos trabalhos de Plenária. A mesa foi composta pelo
Sr. José Procóplo de Lucena (Presidente), Sra. Maria de Lourdes Santana dos Santos e Araújo (Vice-
Presidente), Sr. Hermano Oliveira Rolim (lQ Secretário) e Sr. José Ferreira da Cunha (2º Secretário).

Abrindo os trabalhos o Sr. José Procópio desejou boas vindas a todos os presentes, solicitando logo após
uma apresentação de todos os participantes. Em seguida, informou que os representantes da ANA, Sr.
Rodrigo Flecha e Sr. Wesley Gabrieli, que fariam uma apresentação sobre a situação hídrica do Sistema
Curema/Mãe D'Água, ainda não se faziam presentes ao evento, na ocasião, solicitou a presença do Sr.
Nelson Césio, Coordenador da CTPI, para que esse desse início ao Primeiro Ponto de Pauta: Estruturação
e funcionamento da CTPI. Iniciando sua apresentação o Sr. Nelson Césio falou da dificuldade da
realização das reuniões da CTPI, tendo em vista a pouca participação dos membros que a integram. Em
seguida falou sobre a Deliberação 002/2009 que definiu as regras para o funcionamento desta. Disse que,
em função da CTPI não está aplicando as regras devidas, a ADESEestá sendo prejudicada quando da sua
avaliação perante a ANA. Em relação a esse fato, disse que para uma boa avaliação da ADESEnecessário
se faz presença de 70% dos seus membros durante as reuniões das CTPI,coisa que não está acontecendo,
pois, a participação dos membros está variando entre 06 (seis) e 08 (oito) apenas, para um total de 16
(dezesseis). Em seguida, fez à leitura do § 2Qda Resolução 002/2009, o qual da trata da substituição dos
membros desta Câmara quando esses não comparecerem a 02 (duas) reuniões seguidas ou 03 (três)
reuniões durante o mandato, sem justificativa. Na sequencia, o Sr. Nelson Césio apresentou um resumo
geral da participação dos membros em reuniões da CTPI, com o número de faltas e presenças durante as
últimas 04 (quatro) reuniões desta Câmara. Em relação à pauta das reuniões da CTPI,disse que a diretoria
colegiada é quem deve pautar os assuntos os quais serão discutidos pela Câmara Técnica, pois essa não
pode por conta própria levantar assuntos, debater, fazer uma minuta de deliberação e em seguida
apresentar ao Plenário. Finalizada sua apresentação, o Sr. Pedro Freire, representante da SEIRHMACT/PB
no CBH PPA, fazendo uso da palavra, justificou a ausência dos representantes da SEIRHMACT/PB nas

reuniões da CTPI,na ocasião, informou que sua Instituição já havia encaminhado a Secretaria do CBH PPA
a substituição dos seus representantes. Disse que a dificuldade da CTPI não é apenas para a avaliação da
ADESE é também para sustentabilidade de fundamentação lógica daquilo que se discute durante as
reuniões dessa Câmara. Disse que o Comitê já está com o seu PRH aprovado e que essa Câmara, em
determinadas situações, precisará atender as convocações da Diretoria do Comitê, devendo para tanto,
ter responsabilidade com as discussões pautadas, e para isso necessária se faz a participação de técnicos
de maior qualidade e não de quantidade. Em relação à composição da CTPI, disse que o correto seria
manter apenas aquelas Instituições as quais estão participando das reuniões, cumprindo com suas
obrigações, até mesmo por uma questão de quorum para a realização dessas. A Sra. Geny Formiga,
CAERN, justificando a não participação da sua instituição durante as reuniões da CTPI explicou que sua
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Instituição ocupa as vagas de Suplente na Câmara Técnica, sendo necessário ser comunicada com
antecedência pelos Titulares, Empresa Dei Monte e Petrobras, quando da impossibilidade das suas
participações nas reuniões, fato esse que não vem acontecendo. O Sr. João Alves, UFCG, posicionou-se
favorável ao corte dos faltosos, fazendo assim cumprir o determinado na Deliberação 002/2009, e que as
vagas ocupadas por esses sejam preenchidas por aqueles que demonstrem interesse em participar das
discussões. A Sra. Maria de Lourdes, DNOCS, perguntou se havia sido expedido documento para as
Instituições faltosas, notificando-as da ausência do seu representante nas reuniões da CTPI. Como

Sugestão, aconselhou que, caso isso não esteja acontecendo a Secretária do CBH PPA passe a adotar tal
prática, devendo, no entanto, encaminhar cópia da convocação das reuniões para as Instituições as quais
integram a Câmara Técnica devidamente acompanhada da Deliberação 002/2009, para que assim todas
tenham ciências das penalidades às quais estarão sujeitas. Por consenso, a Plenária deliberou pelo
cumprimento do seu Regimento Interno, bem como, pelo cumprimento da Deliberação 002/2009, a qual
define as atribuições, a composição e as regras de funcionamento da CTPI. Segundo Ponto de Pauta:
Cenário hídrico crítico do Sistema Curema/Mãe D'Água e as soluções conciliadas. Iniciando sua
apresentação, o Sr. Wesley Gabrille, ANA, relatou parte da Resolução Conjunta ANAjIGARN/AESA Nº
640/2015 a qual interrompeu os usos para irrigação e aquicultura a partir de 01/07/2015, falou também
da fiscalização a qual vem sendo realizada pela equipe da ANA, essa de forma sistemática e com reforço
policial, sendo também utilizado o sobrevoo e imagens de satélite. Em seguida, apresentou dados
referentes ao volume do açude Curema, período 2013 a 2016, bem como dados referentes a duas cotas,
sendo Cota 223 m = 37,0 hrn" e cota 218 m = 14,9 hm", Em relação às cotas disse que, com base em toda a
documentação que a ANA, DNOCS e CHESFdispunham apontava que o açude Curema atingiria o seu
volume mínimo operacional na cota 218 m, porém, após visita feita ao açude constatou-se uma outra
realidade, o açude Curema atingirá o seu volume morto na cota 223 m. Em relação a essa informação, o

Sr. Wesley Gabrieli, ANA, passou a apresentar alguns dados levantados durante visita ao açude Curema,
bem como, fotos feitas da tomada d'água do açude conectada a tubulações de 2.200 (dois mil e duzentos)
mm. Em relação a esse ponto, tomada d'água, o Sr. Wesley falou da existência de dois paredões de
concreto maciço os quais se prolongam em ângulo até o fundo do reservatório, o que para o mesmo
dificulta a entrada da água já que essa entrará apenas por cima e não pelas laterais. Quanto as
perspectivas de esvaziamento do açude Curema disse que em 13.07.2017 o mesmo estava na cota 223,32
m, correspondente a 38,69 hm", soltando uma vazão de 3 m3/s, vazão essa suficiente para chegar a
captação da CAERNno município de Jardim de Piranhas/RN. Com base nos dados apresentados referentes
ao açude de Curema, o Sr. Wesley concluiu que em dois dias o açude Curema atingirá seu volume morto,
não sendo mais possível defluir água do açude por gravidades. Dando prosseguimento, passou a
apresentar alternativas para o abastecimento da população fazendo uso da água do Açude Mãe D'Água,
via Canal da Redenção, e rio Aguiar apresentando, na ocasião, dados referentes à defluência do Açude,
número de derivações atendidas por cada registro do barrilete e seus diversos usos. Ainda sobre as
alternativas para utilização do Açude Mãe D'Água para perenização dos rios Piancó e Piranhas o Sr.
Wesley apresentou 03 (três) hipóteses, sendo: 1ª) abertura de (03) três registros (1-75 mm, 1-150 mm e
1-300 mm), para um volume estimando de 0,842 m3/s, via Rio Aguiar. 2ª) abertura de (05) cinco registros
(l-75mm, 3-150 mm e 1-300 mm), para um volume estimando de 1,48 m3/s, via Rio Aguiar e 3ª) Remoção
de todo barrilete, passando a operar com apenas 01 (um) registro de 800 mm, via Rio Aguiar. Quanto ao
Canal da Redenção disse que esse atualmente está operando com uma vazão de 400 (quatrocentos) I/s e
que essa vazão também é utilizada para o abastecimento da cidade de Aparecida/PB e população do
perímetro. Finalizando sua apresentação, expôs 04 (quatro) condições para operação do sistema hídrico
Curema/Mãe D'Água, via Rios Aguiar, Piancó e Piranhas, sendo: 1ª) Desconectar imediatamente as
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tubulações do barrilete do açude Mãe D'Água de forma a defluir 1,5 m3js. 2ª} Concluir a rede de
distribuição de água para a comunidade Sítio Mãe D'Água. 3ª} Instalação imediata de captações flutuantes
no açude Curema de forma a defluir 1,5 m3js atendendo assim a cidade de Coremas, PB e RN, num total
de 400.000 habitantes e 4ª) Realizar adequações e melhorias no barrilete do açude Mãe D'Água defluindo
dessa forma de O a 3m3js. Dando prosseguimento aos trabalhos, o Sr. José Procópio solicitou a
recomposição da mesa diretora, convidando, na ocasião, o representante da ANA, AESA, IGARN, MPF
PRM de CaicójRN, MPE de Pombal/PB, CAERN,CAGEPAe DNOCSpara participarem da mesa de debates.
Antecedendo aos debates, informou que havia sido solicitado pelo representante do PIVAS espaço para
que ele fizesse uma pequena apresentação, sendo concedido ao mesmo o tempo de 20 (vinte) minutos
para realização desta. Iniciando sua apresentação o representante do PIVAS, Sr. José Ribamar, falou da
necessidade da sua apresentação, tendo em vista que a irrigação, para muitos, é grande vilã da crise
hídrica. Em relação ao Perímetro Várzeas de Sousa disse que esse é o único que tem exemplo de
utilização racional de água, pois, toda água que chega ao perímetro segue tubulada por canal e que a
irrigação usada é a de maior eficiência, sendo toda ela por micro aspersão e gotejamento. Em relação aos
irrigantes disse que esses vêm atravessando uma situação muito difícil, referindo-se aos pequenos
produtores, e em especial aqueles que foram deslocados de outros locais para o PIVAS, disse que esses
estão colocados em lotes de 5 ha sendo esta, a única forma de alternativa de sobrevivência desses,
configurando-se assim uma questão social para esses pequenos produtores. Referindo-se as empresas de
pequenos produtores informou que essas já não mais estão utilizando água para irrigação e que os
pequenos agricultores sequer estão conseguindo manter as suas culturas, que são na sua maioria
perenes, estão atualmente apenas salvando as culturas com a pouca água lá existente. Em relação à vazão
de 400 t/s a qual é liberada para o PIVASdisse que essa já não é suficiente para atender as necessidades
do Perímetro, na ocasião, lembro que essa água também é destinada ao abastecimento da cidade de
Apareclda/Pê, com uma população de aproximadamente 5.000 (cinco mil) habitantes, 350 (trezentos e
cinquenta) famílias de sem terra, 171 (cento e setenta e um) pequenos agricultores, comunidades
circunvizinhas e retirada de carros pipa que gira em torno de 20 l/s, além disso, deve-se também levar em
consideração as perdas por evaporação, infiltrações e retiradas ilegais. Quanto à área irrigada apresentou
dados demonstrando que o PIVAS tem uma área disponível para irrigação de 2400 (dois mil e
quatrocentos) hectares e que devido a crise hídrica, hoje, a área possível de ser irrigada é de apenas 300
(trezentos) hectares. Encerrando sua apresentação, e com base em todas as informações repassadas,
disse confiar no bom senso para que seja mantida a vazão atual de 400 I/s, para assim manter a
sobrevivência dos pequenos agricultores. Após apresentação, o Sr. José Procópio, Presidente, solicitou
que fosse apresentado a Plenária um vídeo produzido pelo Setor de Comunicação do CBH PPA na
Comunidade Mãe D'Água, local onde a CAGEPA realizada obras visando regularizar o fornecimento de
água para a Comunidade. Abrindo o debate, o Presidente do CBH PPA informou que, inicialmente, a
palavra seria facultada aos representantes das Instituições que compunham a mesa e logo após a palavra
seria facultada a todos os que assim desejassem dar suas contribuições. Após informe, passou a palavra
para os representantes das Instituições, onde esses fizeram alguns esclarecimentos, assim descritos: Sr.
José Mota, representante da CAGEPA: Que o Estado da Paraíba encontra-se com 29 (vinte e nove) cidades
em colapso por falta d'água, citando como exemplo as cidades de Taperoá, Princesa Isabel e Itaporanga,
todas consideradas cidades de porte médio e que atualmente estão sendo abastecidas por carros pipa,
fato esse oposto ao que vem acontecendo na Comunidade Mãe D'água onde se desperdiça um grande
volume de água para atender apenas 600 (seiscentas) pessoas; Que a responsabilidade pelo fechamento
do barrilete compete ao DNOCSe ANA; Que o sistema de abastecimento da cidade de CoremasjPB não
pertence a CAGEPA, portanto, não se justifica responsabilizar a sua Instituição pelos fatos ocorridos na
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Comunidade; Que a responsabilidade pelo abastecimento da cidade de Coremas/PB é de competência do
Gestor Municipal; Que a CAGEPA,conforme acordado, e de forma singela, executou as obras do sistema
de abastecimento da Comunidade Mãe D'Água; Que a situação apresentada pelo representante da ANA é
considerada seríssima e as decisões devem ser tomadas de forma objetiva e rápida sob pena de inúmeras
cidades da PB e RN entrarem em colapso por falta d'água. Como proposta, disse que a única saída será
fazer uso da água do Açude Mãe O'Água, via Rio Aguiar, e o fechamento, de imediato, do barrilete. Sra.
Geny Formiga, representante da CAERN:Que o Estado do RN encontra-se com 14 (quatorze) sistemas em
colapso por falta d'água, praticamente toda a região do Oeste e algumas cidades do Seridó; Que dos 155
(cento e cinquenta e cinco) sistemas operados pela CAERN 91 (noventa e um) estão em sistema de
rodízio; Que necessário se faz analisar questões inerentes a Legislação, onde a prioridade é o
abastecimento humano, assim sendo, necessário se faz analisar como será feito o abastecimento para
atender 400.000 (quatrocentas mil) pessoas em detrimento ao abastecimento de 600 (pessoas), esses
residentes na Comunidade Mãe D'Água e que podem ser atendidas de forma alternativa; Que a situação
apresentada pelo representante da ANA necessita de tomadas de decisões rápidas, sob pena de deixar
inúmeras cidades desabastecidas; Que a CAERNe CAGEPAsomente poderão atuar em áreas onde tenham
a concessão sob pena de responderem judicialmente e que determinadas ações devem ser realizadas
através da Defesa Civil, conforme Legislação da União; Que as alternativas para o abastecimento da
cidade de Caicó/RN estão concentradas em duas frentes, sendo a construção da adutora da ARG para
Caicó e a perfuração de poços. Em relação à construção da adutora informou que a equipe econômica do
atual governo havia suspendido toda a liberação de recursos, com isso, o processo para contratação da
obra encontra-se parado; Sr. Josivam Cardoso, representante do IGARN: Que o Estado do RN vem
exaustivamente buscando junto ao Governo Federal a liberação de recursos para construção da Adutora
ARG - Caicó/RN; Que na cidade de Caicó/RN, e como forma de garantir o abastecimento da população, o

Estado do RN já locou 30 (trinta) poços; Que diante das simulações as quais foram postas necessário se
faz seguir o melhor caminho, com racionalidade, devendo, para tanto, fechar o barrilete e acondicionar o
maior volume de água possível para atender o abastecimento humano, que é prioridade conforme a Lei
9.433; Sr. Porfírio Catão, representante da AESA: Que em relação ao quadro apresentado, esse
gravíssimo, o Estado da Paraíba não terá condições de apresentação nenhuma solução imediata; Sugeriu
que a ANA ou ONOCS,administrador do Açude, realize um mergulho tendo como objetivo averiguar a

existência de uma grelha para passagem de água, caso não, averiguar se existe a possibilidade de quebrar
a barreira de concreto e se isso, caso venham a acontecer, não irá comprometer a sua estrutura; Sugeriu
que os Governadores do RN e PB se reúnam imediatamente para juntos discutirem estratégias para o
abastecimento dos seus Estados. Sr. Ednardo Alves, representante do ONOCS/PB: Que estudos foram
feitos no Açude Curema, porém, insuficiente para mostrar e/ou detectar os problemas apresentados;
Oisponibilizou toda a estrutura do ONOCS, para, conjuntamente' com as demais Instituições, buscarem
soluções para resolutividade do problema apresentado; Que o momento é de união, não sendo oportuno
ficar especulando quem é o culpado; Sr. Adenilton Bezerra, representante do MPE - Comarca de
Pombal/PB: Que o órgão é favorável a posição técnica que venha a atender o maior número de pessoas
possível, devendo as comunidade rurais ser abastecidas de forma alternativa; Sr. Bruno Lamenha,
representante do MPF-PRM de Caicó/RN: Que, não tão diferente do MPE, a sua Instituição irá também
seguir a melhor decisão técnica; Que a situação apresentada é considerada um escândalo, pois, não
admite-se que em uma sexta-feira sejamos informados que na segunda-feira mais de 100.000 (cem mil)
pessoas no estado do RN estarão sem água para o consumo humano, fato esse, passível de
responsabilidade por omissão; Que é inadmissível um erro desse porte, 13 hrn", somente ser descoberto
nessa data; Que o debate é importante, mas o momento exige que os órgãos gestores sentem e
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dialoguem sobre o que fazer; Finalizando, propôs ao Presidente do Comitê que encerrasse a Plenária para
que os órgãos possam, de forma conjunta, deliberar tecnicamente sobre o que fazer; Sr. Paulo Varela,
representante da ANA: Propôs, que ao final da reunião os órgãos gestores e operadores da PB e RN,
conjuntamente com a ANA, se reunissem para juntos discutirem propostas e ações visando a resolução do
problema apresentado e que todos os órgãos, a partir dessa data, estão em estado de atenção
permanente. Sr. Rodrigo Flecha, representante da ANA: Que as alternativas apresentadas como forma de
solucionar o problema, sendo: "Colocar um flutuante no Açude de Curema; Adequação do barrilete em
Mãe D'Água e Mandar água via Canal da Redenção" foram colocadas apenas a titulo de debate, porém,
essas alternativas técnicas precisam ser definidas e executadas; Que a única forma de se verificar a
existência de uma grade de ferro abaixo da parede e através do mergulho; Que é necessário o
fechamento imediato do barrilete, pois, através desse, pode-se liberar aproximadamente 1.500 l/s, água
suficiente para abastecer mais de 200.000 (duzentas mil) pessoas, devendo a Comunidade Mãe D'Água
ser abastecida por caminhões pipa; Que é necessário fazer um projeto básico para implantação de um
novo barrilete, com essa obra concluída seria possível liberar 3 m3 d'água do Açude Mãe D'Água.
Considerações feitas pelos representantes dos órgãos gestores e operadores a palavra foi facultada a
Plenária para que essa pudesse dar suas contribuições técnicas. Na ocasião, fizerem uso da palavra os
representantes das seguintes Instituições: Sr. Artur Vagner, representante da Prefeitura Municipal de
CoremasjPB: Que não estava surpreso com as informações apresentadas, pois, durante realização de
reunião na Comunidade Mãe D'Água os técnicos da ANA, presentes a reunião, divulgaram dados onde
diziam que somente em outubro o Açude de Curema chegaria ao seu volume morte, e que na ocasião, um
estudante de geografia, presente a reunião, argumentou dizendo que os dados estavam errados e que no
final do primeiro semestre de 2016 o açude estaria seco, fato esse de conhecimento de toda a população
da cidade de CoremasjPB. Em relação à Comunidade Mae D'Água disse que iria comunicá-Ios do
fechamento do barrilete e que o abastecimento será feito via chafarizes e carros pipa, na ocasião,
solicitou ajuda da CAGEPA, para, junto com Gestor Municipal da cidade de CoremasjPB buscarem a
melhor solução para atender as necessidades da Comunidade. Por fim, classificou a situação como sendo
uma tremenda irresponsabilidade dos órgãos gerenciadores de Recursos Hídricos. Sra. Yasnaia Pollyana,
Prefeita da cidade de Pombal/PB: Solicitou que o Comitê coloque em sua pauta para discussão o
Saneamento Básico, já que, na sua maioria, as cidades lançam os esgotos para dentro dos rios. Informou
que na agenda politica do Estado da Paraíba não se discute água, e que essa discussão está fora das
prioridades políticas. Ressaltou a necessidade de uma intervenção urgente e de ordem politica, do
Governo até os Prefeitos. Em relação às informações que chegam até a Sociedade Civil Organizada e
Prefeituras Municipais disse serem vagas, pois esses não estão conscientes da falta de água nos seus
municípios estando essas informações restritas ao Comitê. Como encaminhamento, solicitou que o
Comitê faça uma Paula politica com os dois Estados, para assim, discutirem questões pertinentes à crise
hídrica. Sr. Nagib Libânio, representante da Defesa Civil Município de CaicójRN: Em relação às soluções
técnica apresentadas disse que nenhuma das alternativas poderá ser descartada. Referindo-se a
implantação de uma bomba flutuante, que para alguns técnicos estaria descartada, disse que caso
semelhante aconteceu na cidade de São PaulojSP, no Rio Cantareira, cujo volume era bem maior.
Concluindo, disse que o que realmente está faltando é investimento por parte do Governo Federal. Sr.
Hermano Rolim, representante do IFPB: Disse que a situação está chegando ao seu ponto critico, podendo
se agravar ainda mais já que a previsão de água para o açude Mãe D'Água é somente até abri1/2017. Em
relação às perspectivas citou as construções das adutoras, pois, sem essas, a perda de água que é
colocada do Açude para dentro do rio chega até a 70%. Quanto às alternativas disse que para se liberar 3
m3js de água do Açude para o rio serão necessárias no mínimo 50 (cinquenta) bombas de 200 m3jh. Uma
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outra solução seria sacrificar o PIVASfazendo a defluência da água, em torno de 4 m3/s, via Rio Aguiar.
Outra solução seria a implantação de um sifão para transferir água do Açude Curema para a captação da
tomada d'água, porém, essa solução poderia se tornar inviável devido à profundidade do açude próximo à
captação. Sra. Maria de Lourdes, representante do DNOCS/PB: Iniciou sua fala dizendo que no Semiárido
do Nordeste a água existente é proveniente das barragens onde o empreendedor é o DNOCSe que sua
Instituição ao longo dos anos vem passando por situações difíceis. Disse que, enquanto servidora e cidadã
do semiárido sente-se inquieta com a falta de preocupação da sociedade do semiárido para com essa

Instituição, cujos serviços são para todos, a cada ano o seu corpo de servidores vem diminuindo, e mesmo
assim, não tem sido possível realizar a sua reestruturação e concurso público. Disse achar estranho que a
sociedade que precisa da ação da Autarquia, já que às águas que abastecem o semiárido vem dos açudes,
não lute pelo fortalecimento da Instituição, seja Governo ou Sociedade Civil, e que até mesmo no Comitê
o DNOCSvem por último, quando na verdade deveria ser o primeiro, já que, se não fosse os açudes que
reservam água a gestão de recursos hídricos não existiria, pois, não teria água, tendo em vista que está
nos açudes administrados pelo DNOCS.Na ocasião, fez uma menção às obras do PISFas quais estavam na
pauta do órgão quando da sua construção, que ao invés de ser entregue ao DNOCS, como forma de
fortalecer a Instituição, foi dividida com outras instituições, disse ainda que não ver a sociedade do
semiárido lutar para que ela seja tratada com dignidade na questão referente ao provimento de água,
pois essa questão "água" é um direito do povo, e no nosso caso, ela tem que ser reservada, pois os nossos
rios são intermitentes, e que, portanto, esta sociedade necessita de açudes já que não existem rios no
semiárido. Ainda sobre as barragens disse que DNOCSé o órgão responsável por essas, porém, precisa ser
fortalecido e precisa de servidores já que a mais de 30 (trinta) anos não realiza concursos para recompor
seu quadro funcional e que seus funcionários vêm desenvolvendo um esforço enorme no cumprimento
do seu papel, contudo, sem nenhum apoio da sociedade, na ocasião, conclamou a todos, enquanto
cidadão do semiárido brasileiro, para lutarem por um tratamento digno e igualitário, fazendo com que a
questão água seja realmente resolvida, já sem esse líquido não existirá vida, bem como, solicitou a todos
para lutar pelo fortalecimento das Instituições. Encerrando, colocou a disposição à equipe técnica da sua
Instituição, DNOCS, para, conjuntamente com as demais Instituições, buscarem a melhor solução para
resolutividade do problema, hora apresentado. Sr. Damião Freire, representante da AESA:Como sugestão
disse que de imediato se faz necessário resolver o problema da Comunidade Mãe D'Água fechando o
barrilete de imediato para que esse alimente o rio Piranhas através do rio Aguiar, este com o curso de 12
km. Sugeriu também a retirara de todas as bombas do leito dos rios, pois, mesmo com a intensificação da
fiscalização ainda existem alguns proprietários que insistem em captar água do rio durante a noite para
encher os barreiros de suas propriedades. Em relação à inspeção das comportas informou que ano
passado uma equipe de mergulhadores, vindos da cidade Fortaleza/CE e Salvador/BA, estiveram na
cidade de Coremas/PB para realizar um mergulho de inspeção no Açude Mãe D'Água e Curema, e que,
finalizados os trabalhos no Açude Mãe D'Água a equipe se deslocou para o Açude Curema, porém, foram
impedidos de realizar o mergulho tendo em vista que o DNOCS não os autorizou, esta argumentou que
não tinha autorização para fechar a comporta. Sr. Josué Diniz, representante dos Usuários de Água:
sugeriu a abertura de uma janela na tomada d'água do Açude Curema favorecendo assim a passagem
d'água para o rio Piranhas, bem como, sugeriu que os políticos conseguissem fazer com que as bombas
flutuantes, usadas no reservatório Cantareira, viessem para nossa região e assim fossem usadas no Açude
Curema. Sr. Francisco Lopes, representante da ICRAFEN:Disse que nos tempos atuais não é mais possível
construir uma barragem sem que se construam adutoras para levar água até as cidades, e que é
inadmissível querer abastecer com água de leito de rio uma população de quatrocentas mil pessoas. Falou
da necessidade de se discutir a construção de uma adutora partindo da cidade de Coremas/PB até
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Caicó/RN ou de Assú/RN a Caicó/RN, tendo essa como finalidade abastecer a população do município de
Caicó/RN e cidades circunvizinhas. Em relação a esse ponto, disse que, enquanto cidadão, não irá admitir
se discutir apenas a situação Curema/Mãe D'Água como forma de abastecer a cidade de Caicó/RN,
distante 110 km, precisa-se também, e de forma urgente, se discutir a situação do abastecimento da
cidade Caicó/RN via Barragem Armando Ribeiro Gonçalves, a uma distância de 64 km e com volume
d'água cinco vezes maior que os reservatórios da Paraíba. Disse ser necessária a realização de uma
reunião urgente com os governadores dos dois Estados, ANA e Comitê, bem como, a realização de uma
reunião com todos os Deputados Federais e Senadores do RN e PBtendo por objetivo discutir a liberação
de recursos federais para construção das adutoras. Encerrando, disse ser preciso se discutir o
racionamento de água nas cidades, citando como exemplo as empresas ligadas a construção civil, que em
plena crise hídrica, fazem uso de água tratada para realização de suas obras, na ocasião, solicitou que o
Comitê articule uma reunião com os Prefeitos da região para que todos tomem conhecimento da situação
e, conjuntamente" com as Instituições, possam também ajudar a resolver os problemas apresentados,
principalmente, nas questões relativas ao racionamento de água nas cidades e liberação dos recursos
junto aos Deputados e Senadores dos seus Estados. Terceiro Ponto de Pauta: Deliberações e
Encaminhamentos. Conforme decisão de Plenária esta deliberou o seguinte ponto: 12) Em relação ao
funcionamento e estruturação da CTPI o CBH PPA deverá fazer cumprir o seu Regimento Interno, bem
como, deverá fazer cumprir a Deliberação 002/2009,a qual define as atribuições, a composição e as
regras de funcionamento da CTPI. Como encaminhamentos, foram propostos os seguintes pontos: 12)

Que finalizada a Reunião Extraordinária do CBH PPAseria realizada outra reunião, essa com a participação
dos órgãos gestores, operadores e técnicos presentes a reunião para juntos aprofundarem as discussões
sobre as alternativas apresentadas. 2º) Realização de reunião com os Governadores dos Estados, Órgãos
Gestores e Operadores, para juntos discutirem estratégias para o abastecimento dos seus Estados. 32)

Que Comitê incluía na sua pauta a discussão referente ao Saneamento Básico dos municípios, bem como,
inclua uma pauta politica com os dois Estados para juntos discutirem questões pertinentes à crise hídrica.
42) Realização de reunião com os Governadores dos dois Estados, ANA, Comitê, Deputados Federais e
Senadores tendo como objetivo discutir a liberação de recursos para construção de adutoras.
Encerramento da Reunião. Nada mais a discutir, o Sr. José Procópio agradeceu a presença, a participação
e a colaboração de todos e deu por encerrada a reunião. Esta ata foi lavrada e assinada por mim, Marcone
de Medeiros Nunes, seguida das assinaturas do Presidente e 12 Secretário do CBH-PPA.

PombaljPB, 15 de julho de 2016 .

.JI~"CI;J/7C .) .fi!) -..J!./nt"..)
/M'arcone de Med6r~~ Nunes

Secretário do Centro de Apoio

J~J~~
Presidente do CBH PPA

Hermano Oliveira o
lQ Secretário do CBH PPA
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68 Luiz Salvino Suplente Us-IA

69 Jorge Alves de Azevedo Titular Us-IA

70 Núcio Pinto de M. Júnior Suplente Us-IA

LISTA DE PRESENÇA
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COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PIANCÓ-PIRANHAS-AÇU
Instituído pelo Decreto Presidencial s/nfJ.de 29 de novembro de 2006.

5a Reunião Extraordinária do CBH Piancó-Piranhas-Açu
Local: Auditório da UFCG - Campus de Pombal/PB

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

Datas: 15 de julho de 2016
Horário: 08h30 às 17hOO

N°
MEMBRO SITUAÇÃO REPRESENTAÇÃO SEGMENTO ASSINATURA

71 Francisco Francinaldo da Silva Titular Us-IA
A

d;~w &4#~72 João Tadeu de Araújo Suplente Us-IA e '/~
!J , J73 Francisco Siqueira de Brito Titular C. Pescadores Us Abast

74 José Ricardo de Medeiros Suplente C. Pescadores Us Abast

75 Arildo Batista Ferreira Titular C. Pescadores Us Abast

76 Fábio Batista Ferreira Suplente C. Pescadores Us Abast

77 Orígenes Monte Neto Titular TR~SM Us - Aqc

78 Frederico Wilians Romano Suplente Q.GALVAO US - Aqc

79 Titular Us -Aqc

80 Suplente Us - Aqc

LISTA DE PRESENÇA
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COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PIANCÓ-PIRANHAS-AÇU
Instituído pelo Decreto Presidencial s/n'l de 29 de novembro de 2006.

5a Reunião Extraordinária do CBH Piancó-Piranhas-Açu
Local: Auditório da UFCG - Campus de Pombal/PB

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

Datas: 15 de julho de 2016
Horário: 08h30 às 17hOO

LISTA DE PRESENÇA

OUTROS PARTICIPANTES
NOME INSTITUiÇÃO/LOCALIDADE FONE E·MAIL
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COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PIANCÓ-PIRANHAS-AÇU
Instituído pelo Decreto Presidencial s/n2 de 29 de novembro de 2006.

5a Reunião Extraordinária do CBH Piancó-Piranhas-Açu
Local: Auditório da UFCG - Campus de PomballPB

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

Datas: 15 de julho de 2016
Horário: 08h30 às 17hOO

N° NOME

14 t!"IM;~'rD~.,
15
16
17

18
19
20
21

22
23
24
25
26 5/fv6--
27

~

INSTITUiÇÃO/LOCALIDADE FONE E·MAIL

LISTA DE PRESENÇA

c( TJ.\
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sa Reunião Extraordinária do CBH Piancó-Piranhas-Açu
Local: Auditório da UFCG - Campus de PomballPB

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

Datas: 15 de julho de 2016
Horário: 08h30 às 17hOO

LISTA DE PRESENÇA
NOME INSTITUiÇÃO/LOCALIDADE FONE E·MAIL
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5a Reunião Extraordinária do CBH Piancó-Piranhas-Açu
Local: Auditório da UFCG - Campus de Pombal/PB

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

Datas: 15 de julho de 2016
Horário: 08h30 às 17hOO

LISTA DE PRESENÇA
N° NOME

42

43
44
45
46 ,J'
47

48
49
50
51

52
53
54
55

INSTITUiÇÃO/LOCALIDADE FONE E·MAIL
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