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ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Abertura. Às 14 (quatorze) horas do dia 02 (dois) de junho de 2016, no Auditório do Sindicato dos
Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais (STTR), localizado a Rua Antônio Simões de Azevedo, nº 23, Bairro
Paraíba, cidade de Caicó, Estado do Rio Grande do Norte, 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 14ª Reunião Ordinária do CBH PPA, o qual totalizou 19 (dezenove) membros, insuficiente para
iniciar os trabalhos. Em segunda chamada, 30 (trinta) minutos após a primeira, conforme determina o Art. 19
do Regimento Interno, o quórum totalizou 23 membros (vinte e três), conforme lista de presença, parte
integrante desta Ata, sendo possível dar início à reunião. A mesa foi composta pelo Sr. José Procópio de Lucena
(Presidente), Sra. Maria de Lourdes Santana dos Santos e Araújo (Vice-Presidenta) e Sr. José Ferreira da Cunha
(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. José Procópio
exaltou a participação das Instituições de Ensino nas reuniões promovidas pelo CBH PPA, bem como, o
interesse dessas pela Bacia Hidrográfica Piranhas-Açu, onde muitos dos seus alunos estão desenvolvendo
trabalhos, seja de mestrado, doutorado ou especialização, tendo como foco a Bacia Piranhas-Açu. Em seguida,
deu-se início ao Primeiro Ponto de Pauta: Aprovação da Ata da 139 Reunião Ordinária e 49 Reunião
Extraordinária. O Sr. Procópio Lucena informou que conforme acordado as Atas não seriam lidas, pois, haviam
sido encaminhadas para todos os membros com antecedência de 30 (trinta) dias e que, após esse prazo, o
Centro de Apoio às teriam reencaminhado aos membros do CBH PPA, dando-Ihes um novo prazo, e que as
contribuições encaminhadas já estavam contempladas nas atas as quais seriam apresentadas. Em seguida, o Sr.
Procópio Lucena colocou as Atas para aprovação da Plenária, sendo estas aprovadas por unanimidade.
Segundo Ponto de Pauta: Contexto, pela CTPI,Apresentação e esclarecimentos sobre o PRH da Bacia.
Antecedendo a apresentação, o Sr. José Procópio parabenizou a CTPI pela qualidade do trabalho, pelo
compromisso, pelo esforço, pela cooperação solidária e pelo gesto democrático. Informou que o Sr. Nelson
Césio, Coordenador da CTPI, por problemas de saúde não se fazia presente à reunião e que o contexto dos
trabalhos desenvolvidos pela CTPI e apresentação do Parecer emitido por essa Câmara Técnica, no qual havia
se posicionado favorável à aprovação do PRH, seria feito pelo Sr. Hermano Rolim, Relator da CTPI, presente à
reunião. Com a palavra, o Sr. Hermano Rolim, em relação ao PRH da Bacia, disse que este é um instrumento
importante para o manejo e gerenciamento das águas, que determina as ações a serem realizadas na Bacia,
trazendo um horizonte de ações tanto para o Comitê quanto para os órgãos gestores desenvolverem suas
atividades, essas orientadas pelo Plano. Disse que este foi desenvolvido em aproximadamente dois anos, e que
durante este período a CTPI realizou várias reuniões, nas quais técnicos e demais representantes das entidades
que compõem o Comitê tiveram a oportunidade de dar suas contribuições para o aperfeiçoamento deste,
conjuntamente com a ANA e IBI. Informou que o Plano apresenta ações e programas e que o Comitê deverá se
basear neste para realizar suas ações, porém, este poderá ser revisto na medida em que às necessidades os
obrigue. Em seguida, solicitou a presença do Sr. Everaldo Pinheiro do Egito, representante da CAGEPA na CTPI,
para que esse pudesse dar maiores esclarecimento. Com a palavra, o Sr. Everaldo Pinheiro disse que o Plano
havia sido muito bem conduzido pela ANA, pois, realçou a bacia emtoda a sua profundidade, das nascentes,
município de Santa Inês, até o exutório da bacia, no Baixo Açú, trazendo os principais problemas da bacia, bem
como as principais ações a serem desenvolvidas no curso do Plano. Disse que este tem um ciclo revisor a cada
quatro anos indo até 2032 e que traz três cenários, sendo o normativo adotado pelo Plano, pois é o que conduz
todas as ações como se fossem bem realizadas e conduzi das pelo próprio Governo e ANA, traz os principais
reservatórios com ações bem delineadas contemplando adutora com trechos perenizados, traz todos os
requisitos para a sua aprovação, citando como exemplo o monitoramente para a qualidade da água, o
levantamento batimétrico dos principais reservatórios, a fiscalização e regularização dos usuários, tendo
também outra função principal que é a sua adequação a realidade hidrológica da Bacia, traz mudança no
conceito de marco regulatório, onde este hoje é orientado pelo estado hidrológico da Bacia, úmido, médio e
seco. Encerrando sua fala recomendou a sua aprovação pela Plenária. Iniciando a apresentação do Resumo
Executivo do PRH da Bacia, o Sr. Sérgio Ayrimoraes, ANA, disse que o Plano teve sua construção baseado no
diálogo com o Comitê, com os órgãos gestores, órgãos operadores dos açudes e com a CTPI, na ocasião,
registrou a importância na condução dos trabalhos do Sr. Nelson Césio, Coordenador da CTPI, representante do
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IGARN, bem como, a participação nas discussões e de forma intensa para a elaboração do Plano da Sra. Joana
D'Arc, que integrou a CTPI e SemarhjRN, atualmente pertencente ao quadro funcional da UFRN. Em relação ao
Plano disse que este contemplou três etapas básicas, sendo o diagnóstico, prognóstico, plano de ações e
principalmente a etapa para construção da sua implementação, o que culminou ao seu final com o Resumo
Executivo e a elaboração do Relatório Técnico contendo grande base de dados que serve como subsídio e que
foram utilizados para elaboração do Plano. Disse que, no âmbito da ANA esse foi o primeiro plano de uma
Bacia integralmente inserida no semiárido, gerando assim um grande desafio. Que o Plano exigiu adaptações
metodológicas com foco, tanto do diagnóstico, quanto do prognóstico e principalmente no plano de ações que
faz referência à gestão de açudes, sendo identificados 51 (cinquenta e um) açudes estratégicos e trechos
perenizados, sejam pelo seu porte ou pelos usos associados. Em relação à abordagem Quantitativa e
Qualitativa ressaltou a importância da infraestrutura hídrica para garantir a oferta de água, bem como, a
importância do controle da poluição e da avaliação da capacidade de suporte dos reservatórios. Quanto a
Gestão de Demandas ressaltou a importância das práticas de uso racional da água e de mudanças dos padrões
de consumo de água coerentes com a realizada no semiárido, na ocasião, e fazendo referência ao período de
seca na Bacia, 2012-2016, disse que essa mostrou a todos a vulnerabilidade da oferta de água na bacia (açude
de pequeno porte e captações em trechos perenizados), bem como, a necessidade de aprimoramento da
gestão e de fortalecimentolnstitucional. Quanto ao Prognóstico disse que este traz um cenário com projeções
de disponibilidade hídrica e demanda para 2017, 2022 e 2032, fazendo também a análise do aporte de águas
do PISF. Em relação ao Plano de Ações disse que esse está composto de 03 (três) componentes, e 18 (dezoito)
programas, sendo 06 (seis) programas por componente, assim definidos: Componente 1, com 06 (seis)
programas: com foco na gestão de Recursos Hídricos, envolvendo o fortalecimento institucional e a
consolidação dos instrumentos de gestão. Componente 2, com foco em estudos de apoio a gestão de recursos
hídricos, visando a ampliação do conhecimento em recursos hídricos como subsídios para sua gestão e
componente 3, com foco em estudo e projetos de medidas estruturantes, dando assim subsídios às
intervenções necessárias ao incremento da oferta hídrica, à recuperação ou adequação da infraestrutura
hídrica existente e à melhoria da qualidade da água. Quanto aos custos para realização de todos os programas
disse que esses estão orçados em R$ 150,12 milhões, em um período em 05 (cinco) anos, podendo esse plano,
após esse período, e na medida em que os programas forem implementados, ser atualizado e revisto.
Encerrando sua apresentação, fez questão de enfatizar 03 (três) aspectos primordiais: 1º) Que a aprovação do
plano possui efeito imediato na bacia e define programas para os próximos 05 (cinco) anos; 2º) Que o plano de
ações é realista, mas a atuação dos atores da Bacia é condição essencial para a manutenção das condições
institucionais e financeiras para sua execução e das medidas estruturantes associadas e 3º) Que os ciclos de
implementação definem revisão da estratégia e do plano de ações a cada 05 (cinco) anos e permitem correções
de rumo e estabelecimento de novas prioridades. Finalizada a apresentação, o Sr. José Procópio, Presidente,
abriu espaço para que a Plenária pudesse contribuir com o debate, com a palavra, a Sra. Maria de Lourdes,
DNOCS, informou que a sua Instituição estava trabalhando o Projeto de Legislação Orçamentária 2017 e que a
mesma já havia colocado para os técnicos a existência do PRH da Bacia, inclusive havia anexado a este cópia do
Parecer emitido pela CTPI, o qual se posicionou favorável a sua aprovação. Ainda sobre o PRH da Bacia disse
que todos, independente da Instituição a qual representa, deve fazer a sua divulgação. O Sr. Josivan Cardoso,
representante da ABES no CBH PPA e Presidente do IGARN, informou que o Estado RN fará uso do Plano como
instrumento para realização das suas ações, ainda sobre o Estado do RN disse que esse vem negociando junto
ao Banco Mundial a elaboração de um estudo sobre a Bacia Piranhas-Açu, trecho do RN, o que considera um
instrumento de suma importante devendo também complementar os estudos realizados para a elaboração do
PRH da Bacia. O Sr. José Marinho, EMATERjPB, solicitou saber do representante da ANA se o escritório técnico
a ser implantado na Bacia seria composto por profissionais de Instituições parceiras ao Comitê ou seriam
contratações de profissionais independentes, alheios ao conhecimento específico da Bacia. O Sr. Francisco José
Bernardino, FIEP, solicitou informações sobre à origem dos recursos para implementação dos programas
contidos no PRH da Bacia. Em resposta, o Sr. Sérgio Ayrimoraes, ANA, informou que a implantação do escritório
seria um reforço de mão de obra, portanto, seriam feitas contratações de novos profissionais, ampliando assim
a capacidade de atuação na Bacia. Em relação aos recursos disse que o Plano foi elaborado tendo como
principal fonte orçamentária o próprio sistema de Recursos Hídricos, seja através de Órgãos Gestores
Estaduais, DNOCS e Ministérios executores no âmbito Federal. Dadas às informações, o Sr. José Procópio,
Presidente, convidou o Sr. Hermano Rolim, Relator da CTPI, para que esse fizesse a leitura do Parecer
001j2016-CTPI emitido por essa Câmara Técnica durante realização da sua 19ª (décima nova) reunião,
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realizada na cidade de Natal/RN. Com a palavra, o Sr. Hermano Rolim disse que aquele seria um dos
momentos mais importantes para a história do Comitê, pois com a aprovação do Plano o mesmo irá servir de
base e orientação primária para todas as ações desenvolvidas pelo Comitê dentro da Bacia Piranhas-Açu. Em
seguida, passou a fazer a leitura do Parecer 001/2016-CTPI no qual, a Câmara Técnica, posicionou-se favorável
pela aprovação do Plano, encaminhando esse para a Diretoria Colegiada do Comitê para que sejam tomadas as
providencias necessárias. Feita a leitura, o Sr. José Procópio, Presidente, o colocou para aprovação da Plenária,
sendo esse aprovado por unanimidade. Após aprovação do Parecer emitido pela CTPI o Sr. José Procópio,
dando prosseguimento à pauta da 14ª RO passou a fazer a leitura da Deliberação nº 021/2016, parte integrante
desta ata, que "Aprova o PRH da Bacia Hidrográfica Piranhas-Açu", finalizada a sua leitura a colocou para
aprovação da Plenária, sendo, por unanimidade, aprovada. Terceiro Ponto de Pauta: Apresentação da tese de
Doutorado em Recursos Hídricos, Bacia Hidrográfica Piranhas-Açu. Antecedendo sua apresentação, o Sr.
Alcides Amorim, Promotor de Justiça, agradeceu o convite para apresentar a Tese de Doutorado que analisou
os mecanismos de resolução de conflitos utilizados nas bacias hidrográficas dos rios Piranhas-Açu (Brasil) e Tejo
(Península Ibérica). Em seguida, comunicou que além da apresentação da sua tese estava também
representando o Procurador Geral de Justiça do Estado da Paraíba, pois, a crise hídrica vem preocupando o
Ministério Público da Paraíba, o qual vem tomando providências para acompanhar a ocorrência de conflitos
pelo uso da água, como a criação de uma Comissão de Acompanhamento da Crise Hídrica no Estado da
Paraíba. Durante sua apresentação, o Sr. Alcides Amorim fez uma explanação de alguns pontos principais,
assim descritos: a) a visão do conflito como um processo positivo na busca de solução de problemas existentes
ou latentes; b) a importância dos mecanismos de resolução de conflitos em bacias hidrográficas
compartilhadas; c) a importância de instituições fortes no gerenciamento dos recursos hídricos; d) a falta de
instituições fortes e mecanismos de resolução de conflitos eficazes permitem a intervenção de instituição
alheias ao sistema de recursos hídricos e e) a importância da participação pública na gestão de recursos
hídricos. Informou que na sua tese foram analisadas as relações entre a Paraíba e o Rio Grande do Norte
(Brasil) e Portugal e Espanha (Península Ibérica) no compartilhamento dos recursos hídricos, os mecanismos
utilizados por eles para resolução dos conflitos (Marco Regulatório no Brasil e Convenção de Albufeira na
Península Ibérica), as instituições que atuam na gestão de recursos hídricos e a intervenção do Ministério
Público nesse processo. No Brasil, foram analisadas as entidades que atuaram ou deveriam atuar no
gerenciamento do Marco Regulatório e como se comportou nesse gerenciamento, sendo também indicadas as
principais causas que permitem um bom ou mau funcionamento de um mecanismo de resolução de conflitos.
Finalizada sua apresentação a palavra foi facultada à Plenária para que essa fizesse suas intervenções, onde, na
ocasião, os membros do CBH PPA o parabenizaram pelo trabalho realizado em ambas as Bacias. Por fim, o Sr.
Alcides Amorim se comprometeu em encaminhar para a Secretaria do Comitê cópia da sua tese para que essa
seja compartilhada com todos os membros e instituições, se assim o desejarem. Quarto Ponto de Pauta:
Apresentação do relatório de atividades do CBH PPA, Ano 2015. Dando início a sua apresentação o Sr. José
Ferreira da Cunha, 2º Secretário, passou a fazer a leitura do relatório de atividades ano 2015, o qual
contemplou as atividades desenvolvidas pela Diretoria Colegiada e membros do CBH PPA, bem como seus
respectivos objetivos, assim descritas: Reuniões da Diretoria Colegiada, Reuniões da Câmara Técnica
Institucional de Planejamento (CTPI), Reuniões Ordinárias e Extraordinárias do Comitê, Cursos realizados pelo
CBH PPA, Oficina de Planejamento, Boletins Informativos Publicados, Deliberações publicadas, Reuniões com
irrigantes e órgãos gestores realizadas pela ANA com apoio do CBH PPA, e outras participações da Diretoria
Colegiada e membros do CBH PPA em eventos relacionados a Recursos Hídricos. Encerrada a apresentação, o
Sr. José Procópio, Presidente, antecedendo o fechamento dos trabalhos do dia 02 (dois), informou da
necessidade da realização de duas reuniões especificas, sendo uma com a Diretoria Colegiada do CBH PPA,
ANA, AESA e CAGEPA tendo como objetivo discutir a situação do abastecimento da Comunidade Mãe D'Água,
localizada na cidade de Coremas/PB, e outra reunião envolvendo a Diretoria Colegiada, ANA e Comissão
Gestora do Açude Público de Pilões, essa com objetivo de discutir o uso da água lá existente. Em relação à
reunião de Pilões, o Sr. Paulo Varella, Diretor da ANA, informou que estava aberto ao diálogo, porém, naquele
momento a ANA não iria tomar nenhum posicionamento a respeito, pois, necessitaria discutir a situação do
açude de Pilões com o setor de batimetria da ANA, e que somente após essa reunião era que a ANA iria se
posicionar sobre o assunto. O Sr. Pedro Crisóstomo, SEIRHMACT/PB, sugeriu que as reuniões fossem realizadas
no início dos trabalhos do dia 03.06, deixando o ponto de pauta "informe" para o final da reunião, sugestão
essa aceita pela Plenária. Acordo mantido, o Sr. José Procópio, Presidente, encerrou os trabalhos do dia 02.06
solicitando aos presentes pontualidade para o início dos trabalhos do dia seguinte. No dia 03 (três) de junho,
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com início às 08 (oito) horas e 30 (minutos), o Presidente do C8H PPA, Sr. José Procópio, deu início aos
trabalhos de Plenária informando que, conforme acordado, seria discutido a situado do Açude de Pilões e o
abastecimento da Comunidade Mãe D'Água. Em relação ao Açude de Pilões esclareceu que durante realização
de reunião com a Comissão Gestora do açude e diante dos conflitos apresentados durante a realização dessa,
viu-se a necessidade da sua interrupção, haja vista que outros segmentos envolvidos (irrigantes, pescadores,
associaçõese usuários de Água) não se faziam presentes a reunião e que, após seu encerramento, a Diretoria
Colegiada, conjuntamente com representantes da Comissão e DNOCSrealizou uma visita, in loco, ao açude de
Pilões, tendo como objetivo conhecer a sua bacia hidráulica, bem como, discutir com a comunidade que reside
no seu entorno os problemas, interesses e conflitos relatados e que diante da situação apresentada a Diretoria
Colegiada havia promovido uma nova reunião com a participação de todos os segmentos envolvidos, contando
também com a participação da AESA e DNOCS,chegando ao seu final a um entendimento com todos os
segmentos envolvidos no conflito, entendimentos essespostos em ata, a qual já havia sido encaminhada para a
ANA. Por se tratar de um assunto que envolve todo o Comitê, o Sr. José Procópio, Presidente, solicitou que
fosse feita a leitura da ata da reunião, sendo essa feita pela Sra. Janaina Santos, Técnica Financeira do Centro
de Apoio ao CBH PPA. Encerrada sua leitura, o Sr. Pedro Crisóstomo, SEIRHMACT,informou que entre 2013-
2014, atendendo solicitação do Ministério Público, havia acompanhado a equipe da ANA ao açude de Pilões,
com o propósito de dirimir dúvidas sobre outorgas e áreas irrigadas. Registrou que à época a AESAnão tinha
competência para autorizar nenhum usuário a usar a irrigação, essacompetência era exclusiva da ANA, e que a
participação da sua Instituição havia sido apenas logística, sem nenhuma competência para autorizar ou
desautorizar a irrigação. Sobre o assunto, o Sr. José Procópio, Presidente, informou que durante realização da
reunião o Sr. Ednardo Alves, DNOCS,apresentou documento registrado em cartório onde comprova que o
açude de Pilões foi de fato repassado para o Governo da Paraíba, portanto, essasituação estava consolidada. O
Sr. Waldemir Fernandes, AESA,informou que conforme acordado em reunião a AESAjá havia encaminhado um
dos seus técnicos até a Comunidade de Pilões e que este já havia mantido contato com o Sr. Francisco José
Bernardino (Pila) e demais usuários tendo como objetivo realizar o cadastramento dos irrigantes. Em relação
ao compromisso assumido pela CAGEPA,o Sr. José Mota informou que não estava ciente da situação, haja
vista, não ter participado da reunião, contudo, iria manter contato com o Sr. Cleudismar, Gerente Regional,
para buscar maiores informações. Em relação ao compromisso assumido pela Comunidade, o Sr. FranciscoJosé
Bernardino (Pila), Presidente da ComissãoGestora do Açude Público de Pilões, afirmou que já havia conversado
com o Prefeito Municipal da cidade de São João do Rio do Peixe/PB que assegurou assumir os custos para a
implantação do projeto, o qual será elaborado pela CAGEPA,sem nenhum prejuízo para a comunidade. O Sr.
Paulo Varella, ANA, conforme dito no dia anterior informou que iria discutir todo o contexto, o qual havia sido
apresentado, com o Sr. Allan Vaz, Setor de Fiscalização da ANA, e Sr. Rodrigo Flecha, Superintendente de
Regulação da ANA, para juntos dirimirem a situação, e que, somente após essa reunião a ANA se posicionaria
sobre o assunto. Encerrando as discussões sobre Pilões, o Sr. José Procópio, Presidente, solicitou agilidade e
urgência por parte da ANA. Em relação ao Açude Mãe D'Água o Sr. José Procópio, Presidente, fez um resgate
de tudo o que já havia sido discutido em reuniões anteriores, com a participação dos órgãos gestores, Comitê e
Ministério Público, e que ao seu final a plenária do comitê havia deliberado pelo fechamento do barrilete. Em
seguida, falou sobre a realização de reuniões com a Comunidade Mãe D'Água onde havia ficado acordado que
o barrilete somente seria fechado após CAGEPAe AESAimplantarem um sistema de abastecimento próprio
para atender o consumo humano e a dessedentação animal, devendo esse, antes da sua instalação, ser
apresentado à comunidade, devendo também, reaproveitar as tubulações já instaladas na comunidade, não
havendo assim nenhum prejuízo para a comunidade, projeto esse, que conforme acordado, deveria ter sido
colocado em funcionamento desde 02/2016, porém, apesar de implantado pela CAGEPAaté a presente data
não estava em funcionamento. Em relação a esse ponto, disse que os representantes da CAGEPA,AESAe
DNOCS,presentes à reunião, comprometeram-se em se reunir para juntos discutirem estratégias que venham
a viabilizar a eficácia do sistema ora implantado. Encerrando sua fala informou que, conforme deliberado pela
Plenária, o barrilete somente será fechado após a implantação do projeto e a distribuição de água a
comunidade de modo eficaz. Após sua fala, o Sr. José Procópio, Presidente, passou a palavra para o Sr. José
Mota, CAGEPA,o qual, inicialmente, apresentou dados sobre a composição do projeto implantado na
comunidade, este ao custo de R$ 84.314,23. Finalizando sua apresentação" informou que o Presidente da
CAGEPAjá havia se reunido com o Sr. João Azevedo, Secretário da SEIRHMACT/PB,e com o Presidente da
AESA,Sr. João Fernandes, e juntos decidiram por fazer a implantação para o sistema de abastecimento da
Comunidade e que após essa reunião a CAGEPAencaminhou para o local dois dos seus engenheiros e esses,
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após realização de estudo, concluíram que não havia sentido fazer a rede de distribuição, tendo em vista as
diversas ligações já existentes. Como proposta, e de comum acordo com o Secretário da SEIRHMACT/PB, Sr.
João Azevedo, disse que a CAGEPA poderá fazer a ligação na tubulação já existente, de 150 rnrn, passando a
verificar até onde a água chegaria e ao mesmo tempo fazendo as correções para aqueles setores onde a água
não estivesse chegando, e de forma gradativa iriam fechando o barrilete. Em relação ao Canal da Redenção, o
Sr. José Procópio disse ter recebido ligações de pessoas residentes na comunidade onde esses informaram que
caso a irrigação nas Várzeas de Sousa não seja também suspensa eles irão se mobilizar e interromper o fluxo de
água do Canal, sobre o assunto, disse que esse é um conflito de grandes dimensões e que o Comitê precisa
entender e discutir. O Sr. Waldemir Fernandes, AESA, em relação ao Canal da Redenção, e a título de
esclarecimento, disse que este é um projeto institucional do Governo do Estado que tem como beneficiário
mais de 2.000 (duas mil) famílias, aproximadamente 8.000 (oito mil) pessoas, e que este já sofreu várias
restrições. Além dessas famílias, existe também a cidade de Aparecida/PB que é abastecida pela água do Canal,
num total de aproximadamente 5.000 (cinco mil) habitantes e outras 06 (seis) comunidades ao longo do Canal.
O Sr. Paulo Varela, ANA, solicitou que inicialmente tratássemos da situação do abastecimento da Comunidade
Mãe D'Água e do fechamento do barrilete, e noutro momento o Comitê e Órgãos Gestores iniciariam uma
discussão sobre o Canal da Redenção, na ocasião, lembrou que o canal tem outorga superior a 1.200 l/s e que
atualmente a vazão liberada é de 400 I/s. Sobre os usuários da Comunidade Mãe D'Água que usam a água do
Canal para irrigação e piscicultura, disse ser necessário saber se esses têm outorgas, caso contrário, estão
usando a água de forma indevida. Como proposta, sugeriu que a CAGEPA inicie os trabalhos de distribuição de
água na Comunidade conforme proposto pelo Sr. José Mota, e de forma gradativa a ANA, ao ser sinalizada pela
CAGEPA, daria início ao fechamento do barrilete. Encerrando as discussões sobre o abastecimento da
Comunidade Mãe D'Água o Sr. José Procópio, Presidente, atendendo solicitação do Sr. José Mota, CAGEPA,
colocou para deliberação da Plenária a seguinte proposta: liA CAGEPA assumirá todo o trabalho técnico, a AESA
acompanhará os trabalhos e ao seu final, por se tratar de distribuição de água bruta assumirá a gestão, e a ANA
ao ser sinalizado pela CAGEPA fará contato com o DNOCS para dar início ao fechamento do barrilete".
Apresentada a proposta essa foi colocada para aprovação da Plenária, sendo aprovada por unanimidade.
Quinto Ponto de Pauta: Apresentação das ações de fiscalização realizadas até o mamento e a planejamento
para o futuro. O Sr. Allan Vaz, ANA, durante sua apresentação, fez o resgate de algumas ações realizadas pela
ANA no período 2013-2016. Estas ações resultaram na suspensão do Sistema Curema-Açu e na restrição, do
uso da água, no Açude Mãe D'Água e no Açude Armando Ribeiro Gonçalves. Dentre as ações, citou as
Resoluções 641/2014 que pactuou regras de restrição de uso, a 633/2015 que dispõe sobre o uso da água para
o Canal da Redenção, a 640/2015 que interrompeu a irrigação e aquicultura a partir de 01.07.2015 e 407/2016
que reduziu a vazão do Canal da Redenção para 400 L/s. Outros pontos apresentados foram: Histórico de
defluências do Açude Curema-Mãe D'Água, informações sobre o mapeamento feito na Bacia, seja por imagem
de satélite ou por fotos dos sobrevoes, dados referentes às campanhas de fiscalização realizadas pela ANA,
num total de 17 (dezessete) em 2015, devendo essas serem intensificadas no segundo semestre de 2016,
Redução da área irrigada, de 2062 ha em junho de 2015 para 292 ha em dezembro de 2015, número de poços
identificados em campanhas e sobrevoes, 82 (oitenta e dois) no total, volumes dos reservatórios, Curema com
51,3 hm" e Mãe D'Água com 78,2 hm" em 16/05/2015, simulação de deplecionamento do sistema Curema-Mãe
D'Água onde na ocasião apresentou dois cenários para o Açude Curema: 1~) com liberação de 3 m3/s devendo
chegar ao seu volume morto em 01/0ut/2016 e 2ª) liberando 2,3 m3/s chegando ao volume morto em
01/nov/2016, com uso alternado. Em relação ao Açude Mãe D'Água, e a partir de 01/out/2016, estando o
Açude Curema seco, foram apresentadas três possibilidades, sendo: 1~) liberando 859 L/s com previsão de
água até dez/2017; 2ª) liberando 1.510 L/s, com previsão de água até jul/2017 e 3ª) liberando 3.000 L/s com
previsão de água até mar/2017. Em relação ao Sistema do Baixo Açu, o Sr. Allan Vaz fez um relato sobre a
Resolução nº 316/2015, de 06/04/2015, e Resolução nº 1202, de 26/10/2015, ambas publicadas pela ANA, na
sequência, apresentou dados referentes às campanhas de fiscalização realizadas em 2015, num total de 10
(dez), simulação de deplecionamento, perspectivas para 2016 e volume de água observado no Reservatório
ARG, período 2013-2016. Por fim, informou que a ANA irá instalar um Escritório Regional na Bacia, para tanto,
irá contratar uma Empresa composta por 04 (quatro) técnicos de campo, 04 (quatro) hidrometristas e 02 (dois)
engenheiros, devendo esses ter todas as condições necessárias para desenvolverem ações na Bacia. Encerrada
sua apresentação o Sr. José Procópio, Presidente, deu início ao Sexto Ponto de Pauta: Apresentação da
Deliberação n!!022/2016 que "Aprova o calendário de reuniões Ordinárias do CBH PPA, Biênio 2016-2017: O
Sr. José Procópio em conformidade com o Regimento Interno do CBH PPA, apresentou à Plenária a Deliberação
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nº 022/2016 que define o calendário de reuniões ordinárias do CBH PPA, Biênio 2016-2017, parte integrante
dessa Ata. Após a apresentação e feitos os esclarecimentos devidos a Deliberação foi colocada para aprovação
da Plenária, sendo esta aprovada por unanimidade. Sétimo Ponto de Pauta: Apresentação do Projeto para
construção do novo by-pass no reservatório de Curemo (especificações técnicas, início e término da obra). O
Sr. Moacir, representante da CHESF, iniciou sua apresentação fazendo um breve comentário sobre o
funcionamento da Usina, o processo de captação de água e geração de energia. Em seguida, passou a fazer um
relato sobre a situação da válvula by-pass, que por ocasião de manobra solicitada pela ANA, foram
identificados problemas nos mecanismos de abertura e fechamento desta, em razão de desgaste no
mecanismo de acionamento e no seu núcleo de controle de vazão, não sendo assim indicada movimentação de
abertura e fechamento, em virtude do risco de desprendimento que poderia levar a consequências
indesejáveis. Detectado o problema, e como forma de solucloná-lo a ANA e CHESFdecidiram que, por questões
de segurança, a substituição da válvula danificada seria precedida da concepção e execução de uma derivação
adicional que permitisse a prática de defluências de O a 3,0 m3/s a partir de um bv-pass na unidade geradora 2,
sendo essa considerada uma ação a ser implantada no caso de as defluências tornaram-se críticas, a ponto de
inviabilizar o abastecimento das cidades à jusante do açude. Quanto ao projeto de implantação da derivação
do adutor informou que o contrato para elaboração do projeto havia sido assinado com a Policonsult , a
execução será de responsabilidade da JPW Engenharia Elétrica, com ordem de início dos serviços em
08/04/2016 e término em 09/08/2016. Por fim, ilustrou fotos sobre a situação atual dos serviços os quais estão
sendo realizados. Após apresentação, a plenária do Comitê solicitou do Sr. Moacir algumas informações
técnicas referentes à execução do projeto, que, após respondidas, deu-se início ao oitavo ponto de pauta:
Eleição do 1$1Secretário da Diretoria Colegiada do CBH PPA. O Sr. José Procópio, Presidente do CBHPPA,
informou que conforme determinado pelo Regimento Interno a vaga a ser preenchida pertence ao Estado da
Paraíba, na ocasião, solicitou saber dos representantes do Estado da Paraíba se havia concordância pela
indicação de nome para preenchimento da vaga de 12 Secretário. Com a palavra, o Sr. Francisco José
Bernardino (Pila), representante da FIEP/PB, propôs que a vaga continue com a AESA, tendo como
representante o Sr. Waldemir Fernandes. O Sr. João Batista Alves, UFCG, indicou o nome do Sr. Hermano
Oliveira Rolim, representante do IFPB, Campus de Sousa/PB. O Sr. Pedro Crisóstomo, AESA, comungando com
as palavras do Sr. Pila, e por questão de articulação, envolvimento e responsabilidade no que tange a condição
Hídrica do Estado da Paraíba, sugeriu manter o nome do atual Diretor de Apoio Estratégico da AESA, Sr.
Waldemir Fernandes para ocupar a vaga. O Sr. Ailton de Sousa, Usuário, reconheceu a importância da AESA
para a gestão do sistema hídrico, porém, disse que a vaga de 12 Secretário, por duas vezes, havia sido
preenchida por representantes governamentais, e por duas vezes estava em vacância. Na ocasião, defendeu
que esta fosse ocupada pela Sociedade Civil, e em particular pelo IFPB, que tem como representante o Sr.
Hermano Rolim, evitando assim uma nova vacância nesse período. A Sra. Maria de Lourdes, DNOCS, reforçando
as palavras ditas pelo Sr. Ailton de Sousa, disse que o Professor Hermano, em outro momento, já havia
abdicado da sua candidatura em prol do representante da AESA, à época, Sr. Francisco Lopes (Chico Lopes), na
ocasião, defendeu a candidatura do Sr. Hermano Rolim para ocupar a vaga de 12 Secretário. O Sr. Francisco
Evangelistas, ACRB, concordando com as palavras da Sr. Maria de Lourdes, DNOCS, defendeu o nome do Sr.
Hermano Rolim. O Sr. Waldemir Fernandes, AESA, disse que manteria a sua candidatura caso o Sr. Hermano
retirasse a dele, pois, não iria passar por processo de eleição, continuaria no Comitê desenvolvendo o seu
trabalho. Indagado pelo Sr. José Procópio, Presidente, sobre seu posicionamento o Sr. Hermano Rolim
informou que manteria a sua candidatura a cargo de 12 Secretário. O Sr. José Marinho, EMATER/PB,
parabenizou o Sr. Waldemir Fernandes, AESA, pelo seu posicionamento, ao mesmo tempo, concordou com a
candidatura do Sr. Hermano Rolim, IFPB. Finalizados os debates, e não havendo a indicação de nenhum outro
candidato, o Sr. José Procópio, Presidente, colocou para deliberação da Plenária o nome do Sr. Hermano
Oliveira Rolim, IFPB, para ocupar a vaga de 12 Secretário, sendo este aprovado por unanimidade. Nono Ponto
de Pauta: Encaminhamentos. Encerrados os debates, foram deliberados outros dois pontos, assim descritos:
12) O Comitê irá realizar uma Reunião Extraordinária tendo como objetivo discutir "a estrutura e
funcionamento da CTPI" e o "Sistema Curema/Mãe D'Água", especificamente sobre o que será feito diante do
cenário o qual está posto. A reunião será realizada na cidade de Pombal/PB, dia 15 de julho de 2016. 2l!) Os
cursos a serem promovidos pelo Comitê, 03 (três) ao ano, terão como tema o PRH da Bacia, e serão
ministrados pelos técnicos da ANA. Décimo Ponto de Pauta: Encerramento da Reunião. Antecedendo o
encerramento, o Sr. Hermano Oliveira Rolim, IFPB, 12 Secretário Eleito, agradeceu a indicação por parte dos
membros, a confiança e credibilidade nele depositada. Por fim, o Sr. José Procópio agradeceu a presença, a
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321 participação e a colaboração de todos e deu por encerrada a reunião. Esta ata foi lavrada e assinada por mim,
322 Marcone de Medeiros Nunes, seguido da assinatura do Presidente e 1QSecretário da Diretoria Colegiada.
323

324 Caicó/RN, 03 de junho de 2016.

;()atcor}é' o/e j() J../};t')

- ;M'arcone de Medeiros Nunes
Secretário do Centro de Apoio

j~lU/}~.A:--~~F;rmgan~o~O~li~v:e~ir:a~R:-':oli
Presidente ~Oa~~H PPA lQ Secretário do CBH PPA
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29 lIauro de Souza Lima Titular UEPB SC -ITEPs

30 Sérgio de Faria Lopes Suplente UEPB SC -ITEPs

31 Hermano Oliveira Rolim Titular IFPB SC -ITEPs -~ ~ D.l&-!~. (/yYV .

32 Francisco Jânio Gonçalves Suplente IFPB SC -ITEPs f\ __ -:
33 Josivan Cardoso Moreno Titular ASES SC-IT Ps ~~U ,J"
34 Carlos Eugênio de Faria Suplente IFRN SC-IT~S {!Y -1/ c:/' /--,- / /35 Renato de Medeiros Rocha Titular UFRN SC -ITEPs

!

36 Raimundo Inácio da Silva Filho Suplente UERN SC -ITEPs

37 Maria de Lourdes Santana dos Santos e Araújo Titular STTR Pombal SC - Ongs #bl/Ji;a c&/J/lIJ/l/IÍPJ 8. j. ~Jk
IV J U38 Maria do Socorro Goveia Suplente UAMA SC - Ongs

/I

39 Francisco Evangelista Ramalho Titular ACRB SC - Ongs i~ -#A 'A(7~ f[ R/;;/~/d};[/J
,/

{ /
40 Rigoberto Soares de Farias Suplente STTR Cajazeiras SC - Ongs

41 Severino Jerônimo Ricarte Titular NIR SC - Ongs

42 Romário Francisco Jerônimo Suplente SOS RIO PIANCÓ SC - Ongs

LISTA DE PRESENÇA
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14a Reunião Ordinária do CBH Piancó-Piranhas-Açu
Local: Auditório do STTR - Caicó/RN

Endereço: Rua Antônio Simões de Azevedo, nO23 - Bairro Paraíba.

Datas: 02 e 03 de junho de 2016
Horário: 14hOO às 18hOO I 08hOO às 12hOO

N°
MEMBRO SITUAÇÃO REPRESENTAÇÃO SEGMENTO ASSINATURA

43 João Batista de Medeiros Simões Titular STTR S. J. Sabugi SC - Ongs r.
44 Francisco Medeiros da Silva Suplente STTR J. Seridó SC - Ongs ~n~ , .P~ jjp ~V/J;-~t6' r/f7' cz.M c ;,.~
45 José Procópio de Lucena Titular SEAPAC SC - Ongs \/! ,r l~.~I ~ /l

"' ••••---:~ V"_ • ."
"./~

/J

\I fi
l.- V],46 Dario Gaspar Nepomuceno Suplente Carnaúba Viva SC - Ongs J: J/"'

47 José Ferreira da Cunha Titular Conceito SC - Ongs JL Y:fL
48 Edinaldo Araújo de Lucena Suplente COAFS SC - Ongs fi \ ~ I l />
49 José Mata Victor Titular CAGEPA Us Abast V ~'y\/
50 Italo Ricardo Abrantes Dias Suplente DAESA Us Abast \
51 Maria Geny Formiga de Farias Titular CAERN Us Abast ÊAhlUA: o/.>

IW'I:

52 Wellington Assis Queiroga Suplente CAERN Us Abast
~.:~

.
53 Fernando Carvalho Ribeiro Titular PETROBRAS Us-IM rCi~ -

54 Getson Luís Dantas de Medeiros Suplente SUSA Us - 1M

55 Vargas Soliz Pessoa Titular FIERN Us-IM VCJ.,..~~.<;. ri ~ • .:? ?nA\,.-.. C".
56 Eurimar Nóbrega Leite Suplente ACEVALE Us - 1M { ()

LISTA DE PRESENÇA
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14a Reunião Ordinária do CBH Piancó-Piranhas-Açu
Local: Auditório do STTR - Caicó/RN

Endereço: Rua Antônio Simões de Azevedo, nO23 - Bairro Paraíba.

Datas: 02 e 03 de junho de 2016
Horário: 14hOO às 18hOO / 08hOO às 12hOO

N°
MEMBRO SITUAÇÃO REPRESENTAÇÃO SEGMENTO »>: ASSINATURA

"57 Francisco José Bernardino Titular FIEP
L

10/d'..(G{7CJ;:hU ~,~ ruoUs-IM
--- \{ v

58 José Braga Rocha Neto Suplente FIEP Us -1M

59 Josué Diniz de Araújo Titular Us-IA
~2 p/ ~JL;";"A di? v~,. ?d':

<J V' /....,..q t60 Cícero Marques da Costa Suplente Us-IA

61 João Lima da Silva Titular Us-IA ., -1-.}/,-:J ;5t~ÍÃ dla<-<. 0~-
62 Gydeonne de Almeida Santos Suplente Us-IA ~L_ I ~/L- h~/ L ~

V -63 Maria de Fátima Freitas Titular Us - IA
f'I [

64 Ailton de Sousa Pereira Suplente Us-IA cí\, VX. ")

• I:"-yv

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

70 Núcio Pinto de M. Júnior Suplente ..J Us-IA

LISTA DE PRESENÇA
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14a Reunião Ordinária do CBH Piancó-Piranhas-Açu
Local: Auditório do STTR - Caicó/RN

Endereço: Rua Antônio Simões de Azevedo, nO 23 - Bairro Paraíba.

LISTA DE PRESENÇA

N°
MEMBRO SITUAÇÃO REPRESENTAÇÃO SEGMENTO

71 Francisco Francinaldo da Silva Titular Us-IA

72 João Tadeu de Araújo Suplente Us-IA

73 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 Orfgenes Monte Neto Titular TR~SM Us - Aqc

78 Frederico Wilians Romano Suplente Q. GALVÃO US - Aqc

79 Titular Us -Aqc

80 Suplente Us - Aqc

Datas: 02 e 03 de junho de 2016
Horário: 14hOO às 18hOO I 08hOO às 12hOO

ASSINATURA

v (

()
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14a Reunião Ordinária do CBH Piancó-Piranhas-Açu
Local: Auditório do STTR - Caicó/RN

Endereço: Rua Antônio Simões de Azevedo, nO23 - Bairro Paraíba.

Datas: 02 e 03 de junho de 2016
Horário: 14hOO às 18hOO / 08hOO às 12hOO

LISTA DE PRESENÇA
INSTITUiÇÃO/LOCALIDADE E·MAILNOME FONE
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14a Reunião Ordinária do CBH Piancó-Piranhas-Açu
Local: Auditório do STTR - Caicó/RN

Endereço: Rua Antônio Simões de Azevedo, nO23 - Bairro Paraíba.

Datas: 02 e 03 de junho de 2016
Horário: 14hOO às 18hOO I 08hOO às 12hOO

NOME INSTITUiÇÃO/LOCALIDADE FONE E·MAIL

LISTA DE PRESENÇA
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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.

DELIBERAÇÃO N° 021/2016

Aprova o Plano de Recursos Hidricos da Bacia
Hidrogrâfica do Rio Piranhas-Açu.

o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Piancó-Piranhas-Açu (CBH PPA), integrante do

Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e vinculado ao Conselho Nacional

de Recursos Hídricos e aos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos dos Estados da Paraíba

e Rio Grande do Norte, criado pelo Decreto Presidencial s/n de 29 de novembro de 2006, do

Presidente da República, no uso de suas atribuições conferidas pela Resolução n° 5, de 10 de

abril de 2000, pela Lei n° 9.433, de 08 de janeiro de 1997, e pelo seu Regimento Interno,

DELIBERA:

Art. 1° - Fica aprovada o Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio

Piranhas-Açu, elaborado pela Agência Nacional de Águas (ANA).

Art. 2° - Fica deliberado que o PRH da Bacia poderá passar por processo de revisão e

atualização, em parte ou na sua totalidade, por deliberação do CBH PPA.

Art. 3° - Esta Deliberação entra em vigor na data de sua aprovação.

Jt:k~LL~~
Presidente to ~BH PP A

CaicólRN, 02 de junho de 2016..e:
Secretário do CBH PPA

Praça Dom José Delgado, N" 51-A (1ª Andar da Rádio Rural), Bairro Paraíba, CEP59.300-000 - CaicójRN
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
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COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PIANCÓ-PIRANHAS-AÇU
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DELIBERAÇÃO N° 022/2016

Aprova o Calendário de Reuniões Ordinárias

do Comitê da Bacia Hidrográfica do rio Piancó-

Piranhas-Açu para a Gestão 2016-2017.

o Comitê da Bacia Hidrográfica do rio Piancó-Piranhas-Açu, integrante do Sistema

Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e vinculado ao Conselho Nacional de Recursos

Hídricos e aos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos dos Estados da Paraíba e do Rio Grande

do Norte, criado pelo Decreto Presidencial s/n de 29 de novembro de 2006, do Presidente da

República, no uso de suas atribuições conferidas pela Resolução nº 5, de 10 de abril de 2000, pela
Lei nº 9.433, de 08 de janeiro de 1997 e pelo seu Regimento Interno,

I Considerando o calendário de reuniões para a gestão 2016-2017, proposto pelo 2º

Secretário da Diretoria Colegiada do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Piancó-Piranhas-Açu, em

cumprimento ao que estabelece o Art. 11, Item 111 do Regimento Interno.

DELIBERA:

Art. 1º. Fica aprovado o Calendário de Reuniões Ordinárias do CBH PPA, para a gestão 2016-
2017, conforme discriminado a seguir:

I - 14ª Reunião Ordinária do CBH Piancó-Piranhas-Açu

Data: 02 e 03 de junho de 2016

Local: Caicó - RN

11 - 15ª Reunião Ordinária do CBH Piancó-Piranhas-Açu

Data: 17 e 18 de novembro de 2016

Local: Santa Luzia - PB

11I- 16ª Reunião Ordinária do CBH Piancó-Piranhas-Açu

Data: 06 e 07 de abril de 2017

Local: Assú - RN

IV - 17ª Reunião Ordinária do CBH Piancó-Piranhas-Açu

Data: 23 e 24 de novembro de 2017

Local: Patos - PB

Praça Dom José Delgado, W 51-A (1~ Andar da Rádio Rural), Bairro Paraíba, CEP59.300-000 - 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



· . COMITÊDA BACIAHIDROGRÁFICADO RIO PIANCÓ-PIRANHAS~AÇU
Instituído pelo Decreto Presidencial s/n2 de 29 de novembro de 2006.

Parágrafo Único: Conforme Art. 18 do Regimento Interno deste Comitê, o Plenário do CBH

Piranhas-Açu, reunir-se-á, ordinariamente, 2 (duas) vezes por ano, sendo

uma reunião por semestre e, extraordinariamente, quando convocada pelo

seu Presidente, ou por maioria simples dos membros do CBH Piranhas-Açu.

Art.2º. Esta Deliberação deverá ser encaminhada:

I - aos Conselhos, Nacional e Estaduais de Recursos Hídricos, para conhecimento.

11- aos Órgãos Gestores Estaduais e à Agência Nacional de Águas (ANAt solicitando o apoio

operacional à realização das atividades previstas no Calendário de Reuniões.

Art. 3º. Esta Deliberação entra em vigor na data de sua aprovação »Ó.

Caicó/RN, 03 de junho de 2016.

Presidente do CBH PPA

Praça Dom José Delgado, N" 51-A (1~ Andar da Rádio Rural), Bairro Parafba, 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


