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ATA DA 12i! REUNIÃO ORDINÁRIA

1 Abertura. Às 14 (quatorze) horas do dia 15 (quinze) de outubro de 2015, no Auditório do Sebrae, cidade de
2 Sousa, Estado da Paraíba,o Senhor JoséProcópio de Lucena, Presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio
3 Piancó-Piranhas-Açu (CBHPPA)solicitou verificação do quórum para que fosse aberta a 12ª Reunião Ordinária
4 do CBH PPA, o qual totalizou 19 (dezenove) membros, insuficiente para iniciar os trabalhos. Em segunda
5 chamada o quórum totalízou 24 membros (vinte e quatro), conforme lista de presença, parte integrante desta
6 Ata, sendo possível dar início à reunião. A mesa foi composta pelo Sr. José Procópio de Lucena (Presidente),
7 Sra. Maria de Lourdes Santana dos Santos e Araújo (Vice-Presidente) e Sr. Fábio Cidrin Gama Alves (1º
8 Secretário). O Sr. José Procópio fez a abertura dos trabalhos desejando boas vindas a todos os presentes,
9 solicitando logo após uma apresentação de todos os participantes. Após apresentação o Sr. José Procópio

10 passou a palavra ao 1º Secretário, Sr. Fábio Cidrin para que esse fizesse a leitura da pauta da 12ª Reunião
11 Ordinária do CBHPPA.Com a palavra, o Sr. Fábio Cidrin deu início a leitura da pauta colocando essaao seu final
12 para aprovação de plenária, a qual foi aprovada por unanimidade. Após leitura foi dado início ao Primeiro
13 Ponto de Pauta: Aprovação da Ata da 12g Reunião Ordinária. O Sr. Procópio Lucena informou que a Ata não
14 seria lida, pois essajá tinha sido encaminhada para todos os membros com antecedência de 30 (trinta) dias,
15 tempo suficiente para que todos pudessem dar suas contribuições, conforme acordo mantido em Plenária. Em
16 seguida, o Sr. Procópio Lucena colocou a ATA para aprovação de Plenária, sendo esta aprovada por
17 unanimidade. Segundo Ponto de Pauta: Informes. O Sr. Fábio Cidrin, AESA,informou a todos sobre a agenda
18 de reuniões da Diretoria Colegiada, em especial as atividades que ainda estavam por acontecer, dentre elas as
19 reuniões públicas para apresentação do PRHda Bacia,a serem realizadas no período de 19 a 20.10 nas cidades
20 de Piancó/PB, Pombal/PB, Caicó/RN e Assú/RN. Reuniões com ComissõesGestoras dos Açudes Lagoado Arroz,
21 Pilões, Eng. Avidos e São Gonçalo, a serem realizadas nos dias 29.10, 18/11 e 19/11, nas cidades de
22 Cajazeiras/PB,SãoJoão do Rio do Peixe/PB e Sousa/PB e Reunião Extraordinária para aprovação do PRHa ser
23 realizada dia 03/12 na cidade de Patos/PB. O Sr. Pedro Crisóstomo, SERHMACT,desejou boas vindas ao Sr.José
24 Bernardo (Zezinho), responsável pelo serviço de áudio visual do Comitê. Parabenizou os representantes da
25 sociedade os quais se faziam presentes a 12ª RO.Convidou todos os membros a participarem do grupo do CBH
26 PPAno whats app, o qual havia sido criado pelo Sr. ReeiOliveira, membro do CBHrepresentante da PMAssú.
27 Informou que havia disponibilizado no grupo do whats app as duas últimas circulações feitas pela AESAsobre o
28 volume da água do açude Curema/Mãe D'água. Informou que a AESAtem envidado esforços em acompanhar a
29 ANA na fiscalização do uso da água na calha do rio Piancó-Piranhas-Açu,deixando claro que a responsabilidade
30 da AESA nos rios é com as águas subterrâneas, mesmo assim estavam acordados para cumprimento de
31 Resolução conjunta ANA!AESA!IGARNno sentido de proibir o uso de irrigação no curso do rio, sobretudo de
32 Coremas/PB a Jardim de Piranhas/RN. Em relação à Resolução informou que somente terá direito ao uso da
33 água subterrânea quem estiver alocado a 100 (cem) metros das margens do rio e em solo cristalino. O Sr.
34 Fernando Perisse, DAESAinformou que cerca de 35.000 (trinta e cinco) mil pessoasresidentes na zona urbana
35 da cidade de Sousa/PB estavam sem receber água e que estavam com um déficit hídrico do dobro do que
36 estavam recebendo, acreditava ter sido um erro de gestão da ANA, o que não foi. Informou que a ANA havia
37 previsto a construção de uma adutora de engate rápido no prazo de um ano a qual deveria está funcionando
38 em 1º de novembro de 2014, fato que não aconteceu. Que durante um ano ao invés de São Gonçalo mandar
39 metade da sua vazão para o município de Sousa/PB havia mandado tudo, enquanto Mãe D'água não mandou
40 nada. Que, agora, quando a adutora ficou pronta o Açude São Gonçalo está apenas com dois milhões de litros
41 quando na verdade deveria está no mínimo com quatro milhões de litros, ficando a cidade de Sousa/PB
42 condenada a ser abastecida apenas com a metade da vazão que seria necessária para sua sobrevivência.
43 Informou que a Prefeitura de Sousa/PB havia desenvolvido um programa para perfuração de 100 (cem) poços,
44 mas infelizmente haviam sido atropelados pelos acontecimentos. Disseque durante a reunião realizada em São
45 Gonçalo havia solicitado da ANA informação sobre a vazão a qual seria destinada a cidade de Sousa/PB via
46 adutora do Pintado, não obtendo na ocasião resposta por parte do representante da ANA. Que durante
47 reunião realizada na cidade de João Pessoa/PB,essa coordenada pela Diretoria do Comitê, a qual teve como
48 objetivo aproximar as Instituições, CAGEPA- DAESA,o presidente da CAGEPA,Sr. Marcus Neves informou que
49 a vazão seria de 80 L/s. Pleiteou o adiamento do racionamento de água da cidade de Sousa/PB até dia 05 de
50 novembro, tempo necessário para executar as manobras cabíveis e consequentemente diminuir o sofrimento
51 imposto a população. Solicitou da Diretoria do Comitê que incluísse na pauta da 12ª ROa situação hídrica do
52 município de Sousa/PB para discussão, haja vista a grave crise e prejuízo financeiro pelo qual enfrente o seu
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município. Em relação à solicitação feita pelo Sr. Fernando Perisse,o Presidente do CBHPPA,Sr. José Procópio,
comunicou ao mesmo que, conforme previsto na pauta, das 16h15 às 17hOOhaveria uma apresentação do
cenário da crise hídrica na Bacia e logo após seria dado início ao Debate (01hOO),o que já contemplaria sua
solicitação. Em relação ao ponto de pauta acima descrito, o Sr. José Procópio propôs ao colegiado voltar a
discutir com maior propriedade a situação hídrica do município de Sousa/PB e logo após fazer os
encaminhamentos necessários. Colocada para votação de plenária à proposta foi aprovada por unanimidade.
Dando prosseguimento, o Sr. José Procópio passou a fazer a leitura do documento entregue pelo Sr. Fernando
Perisseo qual requer da Diretoria Colegiada a substituições de todo e qualquer membro do CBHPPA,titular ou
suplente, que não tenha comparecido e nem justificado sua ausência nas reuniões do Comitê. Em relação ao
assunto o Sr. José Procópio fez a leitura do Capitulo X - "Do Processode Desligamento" do Regimento Interno
do Comitê, solicitando em seguida que o 1º Secretário, Sr. Fábio Cidrin, faça um levantamento da participação
dos membros e em especial aqueles que estão descumprimento o Regimento. O Sr. Pedro Crisóstomo solicitou
que a Diretoria do Comitê retome o contato com as instituições as quais estão negligenciando a participação
dos seus representantes nas reuniões no sentido de fazer ciência da existência do Regimento Interno e
concomitantemente cobrar justificativa sobre a ausência do seu representante nas reuniões, inclusive,
estabelecendo que na próxima faltosa esse será desligado do Comitê, tudo isso, levando em consideração o
direito de defesa cujo princípio é constitucional. O Sr. Fernando Carvalho, Petrobras, lembrou que em reuniões
passadas a Plenária já havia discutido sobre a ausência dos membros, inclusive fazendo a substituições de
alguns, mesmo assim não obteve o sucesso esperado, solicitou, na ocasião, o cumprimento do Regimento
Interno. O Sr. Fernando Perisse, apoiando as palavras ditas pelo Sr. Pedro Crisóstomo, disse que não quer a
eliminação da CAGEPA,pelo contrário, quer a presença da CAGEPAnas reuniões já que essatem a obrigação de
participar dos debates. Como encaminhamento, a Diretoria Colegiada irá fazer um levantamento dos membros
faltosos devendo para tanto encaminhar correspondência as Instituições os quais representam. O Sr. lIauro de
Sousa, UEPB,informou que o Conselho de Meio Ambiente de Patos/PB em parceria com a Semads criou um
projeto piloto de caixa de esgoto com filtro o qual já está sendo aplicado em um loteamento novo, o que
considera ser uma iniciativa importante atendendo todas as normas do Conama. Para o Sr. lIauro, outra
iniciativa importante faz referencia ao tratamento de resíduos sólidos do município de Patos/PB, onde este já
está com o seu Plano de Gestão de ResíduosSólidos pronto devendo ser implantado em 2016. A Sra. Maria de
Fátima (Dodô), Lagoa do Arroz, informou que havia mantido contato com alguns proprietários de açudes e
essesse prontificaram a liberar água dos seus reservatórios para ajudar no abastecimento, em contra partida, o
Estado ou Município faria um trabalho de manutenção, inclusive com máquinas pesadas, nos respectivos
reservatórios. O Sr. Francisco Ferreira, Irrigante do Núcleo 111 - São Gonçalo solicitou saber das autoridades
presentes se existe algum projeto que contemple o remanejamento dos açudes e quais as medidas que já
foram ou que serão tomadas em relação aos mesmos. Como exemplo, citou o Açude Boqueirão, esse
construído com capacidade de 255 mílhões/m", porém só atinge 160 milbões/rn" devido a defeito na sua
parede. O Sr. Francisco José Bernardino (Pila), FIEP,solicitou saber se o Comitê poderia mobilizar os políticos
para tentar acelerar a conclusão do PISF.Disse que já participa do Comitê a quase dois anos e durante esse
período ainda não tinha visto nenhum trabalho voltado a classe política, Executivo e Legislativo, fazendo com
que essespressionem o governo pela conclusão das obras do PISF.A Sra. Maria de Lourdes, DNOCS,informou
sobre sua participação no XVII Encob esse realizado na cidade de Caldas Novas/GO e que contou com a
participação de membros do CBH PPA, representantes de Comitês do Estado da Paraíba, além de
representantes dos Órgãos Gestores, dentre eles a AESA/PB. O Sr..Manoel, representante da Comunidade
Mutirão, solicitou saber do representante do DAESAse ele não era humano e se não tinha coração. Em relação
à população da Comunidade Mutirão disse que essa clama por um copo d'água. Na oportunidade, pediu ajuda
ao representante da ANA para solucionar o problema lá existente. Encerrando sua fala convidou o
representante do DAESApara morar por dois dias na Comunidade Mutirão para que ele possa dessa forma
sentir na pele o que passa a população lá residente. O Sr. Josué Diniz, Usuário, parabenizou a todos os
envolvidos pela limpeza feita na calha do rio Piranhas, trecho São Bento - Jardim de Piranhas. Solicitou saber
porquê o barramento de alvenaria em Jardim de Piranhas ainda não havia sido feito, já que esse deveria está
pronto desde 01 de agosto. Por fim, solicitou saber quando será colocado em execução o projeto para limpeza
em toda a calha do rio Piancó-Piranhas-Açu. A Sra. Laci Silva, Moradora do PISG,informou que São Gonçalo
está passando por uma crise hídrica grave e que à praticamente um mês está sem receber água. Relatou
também que a população de São Gonçalo, a mais de dois anos, é a única que está passando por racionamento
d'água. Disse que a comunidade de São Gonçalo sequer foi comunicada que ficariam sem água, e qu por
intermédio do Sr. Avanir Ponce, DNOCS, foi realizada uma reunião com a presença do Sr. Peri s e
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representantes da comunidade para discutirem a situação, sendo dada ciência a todos que não haveria água
para São Gonçalo o que deixou toda população indignada, haja vista que haveria água para Sousa/PB,
Marizopolis/PB e Nazarezinho/PB. Solicitou apoio da ANA, CAGEPAe Comitê para que São Gonçalo venha a ter
pelo menos um dia de água. Encerrando sua fala entregou ao Sr. José Procópio, Presidente do CBHPPA,abaixo
assinado solicitando a suspensão do racionamento vigente até 31-de outubro. O Sr. Petrônio, Irrigante das
Várzeas de Souza, solicitou saber qual o plano que será colocado em prática para garantir o abastecimento
hídrico durante o ano de 2016, haja vista que praticamente todos os reservatórios estão em colapso por falta
de água. O Sr. José Procópio, Presidente do CBH PPA,voltou a informar que haverá uma apresentação feita
pela ANAjIGARN/AESAsobre o cenário da crise hídrica na Bacia e que após a apresentação iriam dar início aos
debates, momento o qual seriam respondidos todos os questionamentos propostos. Informou que o Comitê é
um Órgão Consultivo, Normativo e Deliberativo, não tendo dessa forma poder de execução e que os
encaminhamentos ali propostos seriam encaminhados aos órgãos competentes via ofício para que esses
possam tomar conhecimento e buscar, em comum acordo com a sociedade, soluções para minimizar os
problemas os quais estão postos. Terceiro Ponto de Pauta: Apresentação do Relatório de Atividades ano 2014.
Antecedendo sua apresentação, o Sr. Fábio Cidrin, AESA, comunicou a todos que por decisão da Diretoria
Colegiada iria constar nas Atas das reuniões Ordinárias e Extraordinárias do Comitê a relação dos membros do
CBHPPA,titular e suplente, ausentes nas reuniões, ficando dessa forma registrado e sem nenhum prejuízo de
comunicar a instituição quando da ausência do seu representante. Dando início a sua apresentação o Sr. Fábio
Cidrin passou a fazer a apresentação do relatório de atividades ano 2014, o qual contemplou as seguintes
atividades e seus respectivos objetivos: Reuniões da Diretoria Colegiada, Reuniões da Câmara Técnica
Institucional de Planejamento (CTPI),Reuniões Ordinárias e Extraordinárias do Comitê, Cursos realizados pelo
CBHPPA,Boletins Informativos Publicados, Reuniões com irrigantes e órgãos gestores realizadas pela ANA com
apoio do CBI-jPPA,e outras participações da Diretoria Colegiada em eventos relacionados a RecursosHídricos.
Após apresentação, o Sr. Fernando Perisse, sugeriu que o relatório de atividades seja encaminhado aos
membros com antecedência e como as atas seja aprovado sem necessariamente fazer a sua leitura. O Sr. Pedro
Crisóstomo, SERHMACT,contrário a solicitação do Sr. Perisse, disse que a apresentação do relatório se faz
necessário já que este é uma prestação de contas do trabalho exercido pela Diretoria e diferentemente da Ata
redundará em discussões e aprofundamentos sobre as atividades realizadas, devendo, no entanto, ser
apresentado à plenária. O Sr. José Procópio, Presidente, colocou as propostas para deliberação de Plenária e
por consenso foi aprovado que o Centro de Apoio irá encaminhar, com antecedência, o relatório de atividades
aos membros sendo este também apresentado em Plenária durante a 1ª Reunião Ordinária do ano em
vigência. Quarto Ponto de Pauta: Apresentação do Cenário da crise hídrica e ações desenvolvidas na Bacia: O
Sr. José Carlos, ANA, apresentou os seguintes dados: Evolução do volume do reservatório equivalente,
destacando a situação dos reservatórios do Estado da PBe RN; Cenário de deplecionamento do Reservatório
de Curema, este em estado de alerta; Resolução Conjunta ANA, IGARN,AESAjPB Nº 640, de 18 de junho de
2015, a qual interrompeu a partir de 1ª de julho de 2015 a irrigação e a aquicultura feitas com água retirada
dos rios Piancó e Piranhas, entre os municípios de Coremas/PB e Jucurutu/RN; Cenário de deplecionamento do
Reservatório Mãe D'água; Resolução Nº 633, de 15 de junho de 2015, a qual estabeleceu condições especiais
de uso do Açude Mãe D'água para operação do Canal da Redenção e procedimentos pertinentes; Dados
referentes ao Açude Armando Ribeiro Gonçalves (ARG) e Vale do Rio Açu, destacando a construção de duas
novas adutoras, uma para a cidade de Jucurutu (40 I/s) e uma para as cidades de Acari/Currais Novos (65 I/s);
Mapeamento da área irrigada, sendo 922 polígonos (área irrigada), totalízando 3.766 ha, sendo 06 (seis) desses
considerados de grande porte; Sistemas isolados com captações em flutuantes, dentre eles o da cidade de Alto
do Rodrigues/RN, Carnaubais/RN e Pendências/RN. Resolução ANA Nº 316, de 06 de abril de 2015, a qual
estabeleceu regras operativas para o Açude Armando Ribeiro Gonçalves, bem como regras de restrição de uso
para as captações de água com finalidade de irrigação e aquicultura localizadas no Açude ARG e no Rio Açu;
Simulações da evolução do volume acumulado no ARG; Por fim, comunicou que está sendo negociada uma
nova Resolução Conjunta ANA/IGARN a qual deverá contemplar os seguintes pontos: redução de 01 (um) dia
de irrigação dos empreendimentos DIBA e Dei Monte e de 03 (três) dias de irrigação do empreendimento
Finobrasa Agroindustrial, além de redução do período de captação para 12 h/dia; Revezamento entre os
demais irrigantes (ARG e Rio Açu) e limitação do período de captação em 12 h/dia; Revezamento entre os
carcinicultores a montante e a jusante da captação de Pendências/RN, além da redução do período de
captação para 6 h/dia; e outros. Em relação às ações desenvolvidas pelo Estado da Paraíba o Sr. Fábio Freire
informou que a AESAestá dispondo sua equipe para fazer as fiscalizações semanais junto com a equipe d::>.V/-,,:/

ANA, inclusive nos sobrevoes, tendo dessa forma conseguido diminuir consideravelmente a irrigação ao 10
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do trecho do rio. Perguntado sobre a adutora de Sousa/PB o mesmo informou que a água irá para o Canal da
Redenção por gravidade até novembro/2015 e que já existe fluentes instalados, dependendo apenas da troca
de um transformador. A Sra. Radimilla Fernanda, IGARN,em relação ao Estado do RNfez um detalhamento por
Bacias Hidrográficas, em especial a Piancó-Piranhas-Açu, onde informou que na região o único manancial
superficial com impacto significativo para atender a crise é a Barragem Armando Ribeiro Gonçalves (ARG),
sendo os demais reservatórios de pequeno porte. Ainda sobre a ARG apresentou dados referentes ao uso
atual, situação atual e estratégias a serem adotadas, Outras estratégias a serem adoradas na Bacia pelo Estado
são: Restringir a faixa aflorante do aquífero Assú para consumo humano; Retirar as captações do rio Piranhas-
Açu do leito do rio e captar pelo aluvião por poços para agricultura familiar; Reduzir a vazão de deflação da
barragem ARGpara 3,5; Relocar a captação da Caern para antes do DIBA;Aumentar o número de fiscalizações,
visando o cumprimento de outorgas e de acordos de alocações negociadas de água; Assistência social as
agricultores rurais impedidos de realizar irrigações; outras. Quinto Ponto de Pauta: Debate: O Sr. Pedro
Crisóstomo, SERHMACT,referindo-se a situação hídrica da cidade de Sousa/PB, São Gonçalo e Adutora do
Pintado, informou que a AESAtem responsabilidade pela gestão da água bruta e que a gestão da água tratada
é de responsabilidade dos municípios, sendo na sua maioria de concessão da CAGEPA.Informou que a AESA
não tem água em Mãe D'água, em Curema e muito menos em São Gonçalo, dessa forma não poderá trazer
água para os municípios, seja ele Sousa/PB, Cajazeiras/PB ou Nazarezinho/PB. Disse que a AESAnecessita de
negociação especificamente com a ANA e que graças a sua benevolência havia ampliado a sua outorga. Que a
AESAtem uma outorga de concessão de uso para o PIVASe que a ANA compreendendo a necessidade da
cidade de Sousa/PB, em razão da situação de São Gonçalo, ampliou essa outorga em mais 150 I/s para dessa
forma atender uma parte da demanda da cidade de Sousa/PB. Informou que tinha conhecimento extraoficial
que essavazão, 150 l/s, não seria possível ser operacionaliza em razão da ETA,cuja capacidade de tratamento é
de 80 I/s. Emjelação à Adutora do Pintado disse que esta já está pronta inclusive com a flutuante instalada a
Barragem Compensação. Informou que durante a fase de testes a CAGEPAidentificou aproximadamente 20
(vinte) vazamentos provocados por furos, o que demandará de tempo para realizar os consertos. Informou que
o Secretário de Estado, Dr. João Azevedo, está seriamente preocupado com a situação hídrica de Sousa/PB,
inclusive havia determinado a CAGEPAprovidências para inauguração desta. Por fim, disse que na opinião o
que realmente está acontecendo é uma falta de entendimento político gestacional, uma falta de compreensão
entre os gestores da água tratada, seja CAGEPAou DAESA,e que a AESAjá tinha feito a sua parte, pois já
dispunham dos 150 l/s, esses garantidos pela ANA, faltando apenas saber como serão distribuídos para o
município de Sousa/PB. O Sr. Rogério, PIVAS, complementando as informações do Sr. Pedro Crisóstomo
informou que durante reunião realizada com o Secretário João Azevedo foi definido que a CAGEPAiria fazer
dois orçamentos, esses referentes aos custos do bombeamento de Mãe D'água para o Canal, o que já está
sendo providenciado. Deixou claro que caso não venha água em quantidade para o PIVAS, que
consequentemente será também para Sousa/PB,a cidade ficará desabastecida. O Sr. Fernando Perisse,DAESA,
solicitou saber do representante da ANA quem havia errado na gestão das águas no Açude São Gonçalo, em
resposta, o Sr. JoséCarlos disse não ser a pessoaadequada para respondê-Io, pois não tinha conhecimento dos
fatos, contudo disse que a outorga foi dada e se adutora não entrou em operação foi por motivos que
extrapolam a vontade e ação da ANA. O Sr. Perisse disse que a adutora deveria ter entrado em operação em
novembro/2014, e que o dinheiro veio em janeiro/2014, recursos do Ministério da Integração dado ao Estado
da Paraíba para construção de uma adutora de engate rápido em estação de tratamento compacta para
impedir o colapso de água do Açude São Gonçalo. Que esta deveria entrar em operação em lQ de novembro de
2014, o que não aconteceu, e que devido aos acontecimentos o DAESAhavia perdido 2.500 mllhões/m" de
água deixando o município de Sousa/PBde calças curtas. Sobre os furos da adutora disse ter conhecimento de
apenas 01 (um) furo e suspeita de outro e que conforme informações de Marcus Vinicius, Presidente da
CAGEPA,o problema estava nas borrachas das juntas da adutora de engate rápido, as quais haviam ressecado
devido o tempo de espera para entrar em uso. Em relação ao questionamento feito pelo Sr. Manoel,
representante da Comunidade Mutirão, disse que tinha coração o que não tinha era água. Ainda sobre o
assunto disse que a topografia do município de Sousa/PB é muito ingrata, pois é formada por muito micro
bacias o que impede sintonizar de forma precisa a distribuição de água. Ainda sobre a Comunidade Mutirão
disse que essa tem um desnível de 11 (onze) metros entre a parte mais alta e a mais baixa, o que dificulta a
chegada da água. Disse ter dúvidas se o bombeamento via Mãe D'Água terá inicio em lQ de novembro. Em~
relação às bombas de captação disse que o orçamento está pronto, porém, essasnão existem em nenhuma ~/
loja, disse ainda que existe uma mudança na linha de transmissão e até a presente data sem nenhuma solução,
faltando apenas 15 (quinze) dias para que a cidade de Sousa/PB entre em colapso. Dirigindo-se ao Sr. José ."
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218 Procópio relembrou a reunião realizada em São Gonçalo onde por inúmeras vezes buscou saber qual seria a
219 vazão a ser liberada pela nova adutora não obtendo nenhuma resposta o que para o mesmo torna impossível
220 planejar o abastecimento de uma cidade sem o mínimo de informação, principalmente a vazão mínima que
221 será distribuída. Disseque a adutora havia sido ligada em um ponto da rede que não era o ponto de divisão das
222 águas do município sendo necessário criar uma nova divisão da rede de abastecimento, devendo para tanto
223 instalar 36 (trinta e seis) registros novos e consequentemente dividir a cidade em três. Por fim, solicitou que o
224 racionamento da cidade de Sousa/PB seja suspenso até 05 de novembro de 2015, tempo necessário para
225 adotar as medidas cabíveis, solicitou também que a AESAinterceda junto ao Governo do Estado para que este
226 libere a quantia de R$500.000,00 (quinhentos mil reais), verba essaque sobrou da construção de um mercado,
227 para que o município possa dessa forma concluir o programa de perfuração de poços. O Sr. Severino Ricarte,
128 NIR, deu conhecimento aos representantes da AESAque o Açude do Cantil que abastecia parte da Zona Rural
229 do município de Itaporanga/PB, através de carros pipas, foi fechado e que os presidentes das comunidades
230 estavam se mobilizando para participarem da reunião a ser realizada na cidade de Piancó/PB para juntos
231 discutirem a decisão tomada pelo órgão competente. O Sr. Damião, IFPB,lamentou a apresentação feita pela
232 AESAjá que essa sequer apresentou a situação hídrica do Estado da Paraíba. Disse que a água existente na
233 Barragem ARG deveria ser realocada para os municípios que captam água do Açude Curema, sendo desta
234 forma contraria ao envio de água para o RN.Como sugestão, propôs que a água da ARGseja redistribuída para
235 as cidades do RN e que a vazão de Curema, que é enviada para o RN,seja diminuída de modo que a cidade de
236 Sousa/PB e seu entorno receba a quantidade de água de forma proporcional ao que vai para o RN. O Sr.
237 FranciscoJosé Bernardino, FIEP,solicitou que o Comitê convide o Presidente da ANA para participar de reunião
238 junto com os órgãos gestores do Estado da Paraíba, Sociedade e CBHPPA,buscando dessa forma solucionar o
239 problema, em definitivo, do município de Sousa/PB.Apelou para que o Sr. Perisse Fernandes, DAESA,faça um
240 estudo de viabilldade buscado desta forma resolver a situação da população de São Gonçalo já que está
241 encontra-se a 30 (trinta) dias sem água nas torneiras. O Sr. Hermano Rolim, IFPB, disse que com base na
242 apresentação feita pelo Sr. José Carlos o cenário de água para 2016 e 2017 será tenebrosa, pois os açudes irão
243 secar. Ainda com a palavra, fez os seguintes questionamentos: Onde irão buscar água para fazer o
244 abastecimento das cidades, já que 32 cidades dependem do Açude Curema e atualmente cerca de 250
245 (duzentos e cinquenta) caminhões pipa retiram água diariamente deste; Até quando a ANA irá continuar
246 liberando água no leito do Rio Piranhas; e Qual o plano de atendimento emergencial para essascidades quando
247 os reservatórios esvaziarem. A Sra. LaciSilva, Moradora do PISG,solicitou saber se a vazão a ser fornecida pela
248 nova adutora, 80 I/s, suprirá o problema de abastecimento de São Gonçalo. O Sr. Rogério, PIVAS,disse que o
249 Comitê não pode ficar alheio ao problema estabelecido na cidade de Sousa/PB, pois se trata de uma briga
250 política, para isso deve ir até o Governador do Estado da PBe cobrar do mesmo solução para o problema. Em
251 relação ao barramento a ser construído na cidade de Jardim de Piranhas/RN a Sra. Isalúcia, SEMARH,informou
252 que o projeto foi elaborado e apresentado para apreciação dos Órgãos Gestores, sendo na ocasião solicitado
253 alterações por parte da ANA, as quais já foram feitas, porém, o Estado não dispõe de recursos para executar a
254 obra e que este está em negociação com a CAERN.O Sr. Ailton Sousa, Usuário, solicitou que a ANA e Comitê
255 continuem intermediando as negociações entre CAGEPAe DAESA,solicitou também que o mesmo volume de
256 água que destinado a Nazarezinho/PB e Marizópolis/PB vá também para São Gonçalo. Apelou para que o Sr.
257 Fernando Perrisse, DAESA,veja a situação da população de São Gonçalo, que é de apenas 10%, já que todos,
258 enquanto cidadãos têm os mesmos direitos dos residentes na cidade de Sousa/PB.O Sr. Fábio Cidrin, AESA,em
259 resposta a Sr. Damião, IFPB,informou que a água de Curema não está.chegando a Barragem ARG,sequer chega
260 à cidade de Jucurutu/RN e essaantes de chegar a cidade de Jardim de Piranhas/RN abastece aproximadamente
261 500 (quinhentas) mil pessoas no Estado da Paraíba, 100 km de rio, e quando somada com a Adutora Sabugi
262 abastece 600 (seiscentas mil), sendo 100 (cem mil) no Estado do RN. Em relação ao Marco Regulatório disse
263 que o acordo entre os Estadosé que chegue ao município de Jardim de Piranhas 1 m3/s. Ainda com a palavra o
264 Sr. Fábio Cidrin informou aos presentes que a apresentação sobre as condições climática para o ano de 2016,
265 que seria realizada pelo metereologista da AESA,seria adiada, haja vista que o mesmo estava participando na
266 cidade de Natal/RN de um simpósio internacional de climatologia onde será inclusive discutido as condições do
267 EI Nino, o clima no Brasil e no Planeta. Ainda sobre o assunto disse que segundo informações do mesmo o
268 melhor período para fazer a referida apresentação seria em dezembro/2015 quando realmente eles terão
269 condições de fazer previsão bem mais acertada para 2016. Encerrando, propôs que em dezembro próximo,
270 quando da realização da 13ª Reunião Ordinária do CBH PPA,seja incluída na pauta a apresentação sobre as
271 condições climáticas para 2016. Após sua fala o Sr. José Procópio, Presidente, colocou a matéria para
272 aprovação de plenária, sendo essaaprovada por unanimidade. Sexto Ponto de Pauta: Apresentação, discussão
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e deliberação do Agenda Plurianual do CBH PPA (2015 - 2018): O Sr. Hermano Rolim, Relator da CTPI,
iniciando sua apresentação fez a leitura das principais ações contidas na Agenda Plurianual, assim descritas: 1ª)
Plano de Recursos Hídricos da Bacia. 2ª) Articulação. 3ª) Cobrança. 4ª) Divulgação e Mobilização. 5ª)
Capacitação, Conscientização e Educação. 6ª) Implementação do plano de recursos hídricos da Bacia. 7ª)
Instalação/atualização das ComissõesGestoras. 8ª) Articulação e integração de políticas públicas na Bacia. 9ª)
Conhecer, divulgar e fazer cumprir a Lei de segurança de barragens. 10ª) Elaboração de planos anuais de
operação dos principais reservatórios. 11ª) Divulgar a relação das outorgas concedidas na Bacia e 12ª)
Preparar-se para os desafios trazidos pelo PISF.Após leitura, o Sr. Hermano Rolim informou que durante
reunião da CTPI,a qual havia sido realizada na manhã do dia 15 de outubro de 2015, em Sousa/PB,e que teve
como objetivo analisar e discutir todas as ações nela contida, bem como, as atividades, observações e
responsáveis pelo acompanhamento os membros da CTPI,por unanimidade, decidiram por emitir Parecer nQ
001/2015-CTPI aprovando a proposta de Agenda, e consequentemente submetendo-a para aprovação da
Plenária do CBHPPA.Encerrada sua apresentação, o Sr. Fernando Perisse,DAESA,fazendo uso da palavra disse
que, em sua opinião, a pior coisa que poderia acontecer seria uma briga entre os dois Estados, PBe RN, e que
inclusive, por ter grande participação na mídia, já havia sido procurado por pessoasquerendo incentivar essa
briga, porém o mesmo havia se posicionado contra essasituação. Parao mesmo o Comitê é o verdadeiro ponto
de convergência desses conflitos e de solução. Deixou registrado a sua indignação em relação ao PRHe em
particular as reuniões públicas as quais serão realizadas nas cidades de Piancó/PB, Pombal/PB, Caicó/RN e
Assú/RN, enquanto Sousa/PB que se encontra na maior extensão do rio havia ficado de fora. Ainda sobre o
assunto disse que gostaria ter certeza de que a cidade de Sousa/PB,e região, não ficariam de fora das reuniões
do Comitê, haja vista que existe uma divisão geográfica para realizações dessas. Em relação às ações
relacionadas a desassoreamento disse que durante reunião realizada na cidade de Caicó/RN o mesmo havia
implorado para que fosse feito o desassoreamento de Boqueirão a SãoGonçalo e todos os presentes a reunião,
inclusive a ANA, o informou que não havia condições, porém tal ação foi realizada no Estado do RN, fazendo
com que a água chegasse até a cidade de Jardim de Piranhas/RN. Por fim, solicitou que todo plano de
desassoreamento contemple também a região de Sousa/PB e que, confiando no Comitê e CTPI,iria aprovar a
Agenda Plurianual do CBH PPA. Em relação às cidades onde serão realizadas as reuniões públicas o Sr. José
Procópio informou que o Comitê havia acordado os locais sedes durante a realização da Oficina de
Planejamento e que nessa mesma ocasião foram feitas um conjunto de criticas pelos membros, onde estes
questionaram que a maioria das reuniões do Comitê estavam se concentrando na cidade de Caicó/RN,
informou também que durante a oficina foi acordado que a 12ª Reunião Ordinária seria realizada na cidade de
Sousa/PB. Em relação às reuniões, as quais serão realizadas nas cidades da Paraíba, o Sr. José Procópio disse
que essassão para todas as cidades paraibanas que se encontram dentro da Bacia. Dando prosseguimento, o
Sr. José Procópio, Presidente, colocou para aprovação da Plenária a Deliberação NQ20/2015 que aprova a
Agenda Plurianual de Atividades o CBH PPA - Período 2015-2018, sendo esta aprovada por unanimidade.
Sétimo Ponto de Pauta: Processo de consolidação do PRH da Bacia (Reuniões Públicas, Reuniões com Órgãos
Gestores, CTPI,Reunião Ordinária e Extraordinária do CBHPPApara deliberação e aprovação) e Termos de
Alocação Negociada de Água. Iniciando, o Sr. José Procópio, Presidente, solicitou ao 1QSecretário, Sr. Fábio
Cidrin, que fizesse uma nova apresentação da Agenda de Atividades da Diretoria Colegiada para que dessa
forma todos pudessem visualizar as datas dos eventos a serem realizados, em especial as Reuniões Públicas
para apresentação do PRHda Bacia e a próxima Reunião Plenária do CBHPPA,essaem dezembro 2015. Feita a
apresentação da Agenda o Sr. José Procópio informou que o Sr. Ednardo, representante do DNOCS,havia
provocado o Comitê para que esse retomasse as discussões referentes ao Açude Santa Inês. Na ocasião,
solicitou ao 1º Secretário que incluísse na Agenda da Diretoria a realização de uma reunião na cidade de Santa
Inês/PB, devendo essa ser realizada até dia 29.11.2015. Dando prosseguimento, informou que durante o mês
de agosto, Período de 24 a 27.08.15, a Diretoria do CBH PPA, na companhia de Sr. Wilde Gontijo, ANA, e
representantes da CAGEPA,DAESA,DNOCSe AESAhaviam realizado visitas, pela manhã, aos Açudes Lagoado
Arroz, Pilões, Eng" Avidos e São Gonçalo as quais tiveram como objetivos conhecer e identificar os seus vários
usos e que durante o horário da tarde haviam realizado reuniões com todos os envolvidos para juntos
discutirem a elaboração de um Termo de Alocação, período 2015-2016, o qual tem por objetivo a definição de
regras para o uso da água superficial dos reservatórios. Na ocasião, o Sr. Fábio Cidrin, 1º Secretário, fez a
apresentação do Termo de Alocação de Água, elaborado e aprovado, para os Açudes EngO Avidos e São
Gonçalo. Após apresentação, o Sr. Pedro Crisóstomo, SERHMACT,referindo-se ao ponto "Monitoramento dos
valores negociados, item 3 (Caberão à AESAe à ANA o monitoramento e fiscalização de todos os usuários que
captam nessesaçudes)" disse que a ANA ainda não havia procurado a AESApara juntos fazerem a fiscalizaçã

Praça Dom José Delgado, N° 51-A (1ª Andar da Rádio Rural), Bairro Paraíba, CEP 59.300-000 - Caicó/RN /(; / \ A Q
Fone/Fax (84) 3417-2948 - Celulares: (84) 8896-1840 ou 8896-1839 ou 8896-1844 4 -1' ~.I('-

E-mails:coordenador-cbh-ppa@adese.com.brousecretario-cbh-ppa@adese.com.br ~' ,

www.cbhpiancopiranhasacu.org.br ~_

"'



i

328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382

COMITÊ DA BACIA "IDROGRÁ~ICA DO RIO 'IANCÓ='IRANtfA5=AÇU
In5tituido pelo De~n~toPre§idgn~iª1§/ng de 29 fie noyembrQ de gOOi,

dos carros pipa concorrentemente, e que se fazia necessano que a Comissão de Monitoramento se
manifestasse no sentido de cobrar da ANA essa fiscalização sob pena da AESApagar por uma coisa que não
está sabendo. Encerrando, deixou claro que a AESAaté a presente data ainda não havia sido provocada pela
ANA para se associar e juntos realizarem a fiscalização. Após sua fala, o Sr. Fernando Perisse, DAESA,disse que
havia recebido uma denúncia que os carros pipa estavam fornecendo água podre para a população de
Sousa/PB e quando foi averiguar obteve a informação do motorista de um dos carros pipa que ele sequer
estava usando cloro, perguntado sobre o porquê do não uso do produto o motorista havia lhe dito que o cloro
acabaria com o seu tanque. Informou que o DAESAestava marcando uma reunião para a segunda-feira com a
participação da Vigilância Sanitária, Agentes de Saúde,Agentes Comunitários, Polícia Militar, Civil e de Trânsito
e Ministério Público a qual terá como objetivo definir responsabilidades. Na ocasião, solicitou a que a AESA
enviei um representante para participar da referida reunião. Em relação à perfuração de poços disse que
Sousa/PB é a única cidade a perfurar 100 (cem) poços, sendo, na sua maioria em pontos que estão sem seu
abastecimento normalizado, além desses poços existe também a perfuração de poços por particulares o que
dificulta a fiscalização do uso dessa água. Em relação a sua solicitação, o Sr. Pedro Crisóstomo, SERHMACT,
pediu que o mesmo encaminhasse ofício a AESAdando ciência da realização da referida reunião. Em relação à
perfuração de poços na cidade de Sousa/PB disse que em contato com um geólogo este havia lhe dito que
estava preocupado com o lençol freático do município de Sousa/PB,pois este já estava passivo de condenação,
haja vista a subcarga de apoio hídrico da rede solo. Encerrando, disse que todo cidadão perante a Constituição
Brasileira é obrigado a fiscalizar o uso do meio ambiente. Em relação à retirada dos carros pipa o Sr. Severino
Jerônimo, NIR,solicitou que o Comitê acione a Defesa Civil para que esseapresente dados sobre a quantidade
de carros e volume de águas retirado dessesaçudes. Em relação à perfuração dos poços o Sr. Hermano Rolim,
IFPB,sugeriu que não se fiscalize o usuário e sim as empresas que fazem a perfuração, determinando a essas
que somenta executem o serviço de perfuração a partir do momento que houver o licenciamento ou
autorização da AESApara tal obra, caso contrário, os órgãos responsáveis deverão tomar as medidas cabíveis e
legais para que a empresa seja punida, coibindo desta forma a perfuração indiscriminada e fora de controle a
qual está acontecendo. O Sr. Fernando Perisse, DAESA,em relação à reunião a ser realizada na segunda-feira,
informou que não teria tempo para oficializar a AESA,haja vista que ainda teria que redigir um plano a pedido
da SUDEMApara intensificar a perfuração de poços profundos na região, na ocasião, voltou a fazer o convite o
que para o mesmo é oficial. Em relação aos poços perfurados pelo DAESA,disse ter chamado a AESApara
regularizá-Ios e que estava com tudo pronto, porém, não dispunham de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) para
pagar os 100 (cem) poços, R$ 170,00 (Cento e setenta reais) cada. Disse que como a maioria dos poços
perfurados na cidade são clandestinos era preferível manter mais dois poços clandestinos, e regularizá-tos
quando tiver dinheiro, do que deixar de montar dois para a população que está com pouca água. Ainda sobre
os carros pipa o Sr. Francisco Evangelista, ARCB,informou de reunião realizada na cidade de Cajazeiras/PBque
discutiu a retirada de água do Açude Lagoa do Arroz para os municípios de SãoJoão do Rio do Peixe/PB, Bom
Jesus/PB, Santa Helena/PB e Cajazeiras/PB, num total de 13 (treze) carros. Em relação aos pipeiros disse ter
tomado conhecimento que um deles havia sido barrado, porém, não sabia por qual motivo. O Sr. Francisco
Bernardino, FIEP, em relação à perfuração de poços, apelou para que o Comitê, nesse momento, tente
desburocratizar ou ajudar na liberação da documentação, diminuindo assim o sacrifício pelo qual vem
passando a região de Sousa/PB. Em relação ao assunto o Sr. José Procópio, Presidente, informou que por se
tratar de água subterrânea a responsabilidade é dos Estados, AESAe IGARN. Em relação aos poços os quais
estão sendo perfurados na cidade de Sousa/PB,50 (cinquenta) na cidade e 50 (cinquenta) na Zona Rural, o Sr.
Fernando Perisse, DAESA,fez os seguintes comentários: 1º) Não há perigo da cidade de Sousa/PB afundar, já
que esses estão sendo perfurados na pedra, portanto, só atingindo o aquífero fissural 2º) Antecedendo a
perfuração dos poços o DAESAouviu três geólogos e estão encaminhando a estes o perfil de todos os poços
para que estes reflitam o que está acontecendo. 3º) Que não é contra a liberação de poços para particular já
que estes ajudam no abastecimento. 4º) Que a Adutora do Pintado atrasou um ano e como consequência
esgotou o açude de São Gonçalo e 5º) Que a cidade de Sousa/PBirá se dividir em três haja vista que a CAGEPA,
sem consultar o DAESA,colocou o ponto de encontro da rede em local inadequado. Após sua fala, o Sr. José
Procópio, Presidente, disse que o Comitê já tem clareza dos acontecimentos e que é natural os interesses,
porém, os Órgãos Gestores precisam sentar e resolver o problema do povo e não dos seus candidatos. Em
relação ao papel da CTPIdisse que esta, após a realização das reuniões públicas, irá receber da ANA o Projeto
do Plano, e que no prazo de 10 (dez) dias deverá estudar, analisar, refletir e emitir o seu Parecer Técnico,
devendo, logo em seguida, encaminhar para aprovação da Plenária a qual irá deliberar não com base no Plano
e sim no Parecer emitir pela CTPI.Em relação à CTPI,o Sr. Pedro Crisóstomo, SERHMACT,solicitou a Diretoria
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383 Colegiada que encaminhasse ofício a Secretária de Recursos Hídricos do Estado da paraíba solicitando dessa a
384 substituição dos seus representantes na CâmaraTécnica de Planejamento Institucional (CTPI).Oitavo Ponto de
385 Pauta: Encaminhamentos. Encerrados os debates, foram propostos os seguintes encaminhamentos: 1ª) O
386 Comitê irá encaminhar para secretaria de Recursos Hídricos da Paraíba a solicitação de substituição da sua
387 representação na CTPI;2ª) O Centro de Apoio irá fazer a moblllzação para a realização de uma reunião com a
388 comissão gestora de Santa Inês com a presença dos órgãos gestores; 3ª) A AESA,em atenção à solicitação da
389 ANA, fará a medição para conferência da defluência do Açude de Santa Inês/PB que foi determinado pela ANA
390 em 50 I/s, antes do dia 29.10.2015, para ser apresentado na reunião da comissão gestora; 4ª) O Comitê
391 encaminhará a ANA solicitação de liberação da vazão de 112 I/s, até dia 05.11.2015, para atender as demandas
392 de abastecimento humano da cidade de Sousa/PB conforme documento do DAESA;5ª) A apresentação sobre
393 as condições climáticas para 2016 será realizada na reunião ordinária de dezembro; 6ª) Reafirmar a deliberação
394 que está contida no termo de alocação do Açude Engenheiro Avidos para discutir tecnicamente se existe
395 alguma falha geológica neste reservatório; Nono Ponto de Pauta: Encerramento da Reunião. O Sr. José
396 Procópio agradeceu a presença, a participação e a colaboração de todos e deu por encerrada a reunião. Esta
397 ata foi lavrada e assinada por mim, Marcone de Medeiros Nunes, seguido das assinaturas da Diretoria
398 Colegiada.
399 Sousa/PB,16 de outubro de 2015.
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Suplente:
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RELAÇÃO DOS MEMBROS FALTOSOS (TITULAR/SUPLENTE>'

Sérgio Luiz Macedo (lDEMA/RN)

Maria José Olímpio Cabral (IDEMA/RN)

Ana Lígia Medeiros Peixoto (PM de Patos/PB)

Genário Soares Pessoa (PM de São Mamede/PB)

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

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

Titular:

Suplente:

Titular:

Suplente:

Jair Elói de Sousa (PM de Jardim de Piranhas/RN)

Daniel Gustavo Batista Nicolau (PM de Currais Novos/RN)

Josivan Cardoso Moreno (ABES/RN)

Carlos Eugênio de Faria (IFRN - Campus de Caicó/RN)

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

Suplente: R~imundo Inácio da Silva Filho (UERN - Campus de Assú/RN)

Titular:

Suplente:

TItular:

Suplente:

Titular:

Suplente:

Titular:

Suplente:

Vargas Soliz Pessoa (FIERN)

Eurimar Nóbrega Leite (ACEVALE/RN)

João Lima da Silva (Usuário/PB)

Luzimar Assis de Queiroga (Usuária/PB)

Daniel Henrique de Meio Romano (Dei Monte/RN)

Evaldo Bezerra Cavalcanti (Finobrasa/RN)

Jorge Alves de Azevedo (Usuário/RN)

Núcio Pinto de M. Júnior (Usuário/PB)

Titular: Francisco Siqueira de Brito (Colônia de Pesca/RN)

Suplente: José Ricardo de Medeiros (Colônia de Pesca/RN)

Titular:

Suplente:

Titular:

Suplente:

Arildo Batista Ferreira (Colônia de Pesca/PB)

Fábio batista Ferreira (Colônia de Pesca/PB)

Orígenes Monte Neto (Três M/RN)

Frederico Wilians Romano (Queiroz Galvão/RN)

Praça Dom José Delgado, N" 51-A (1~ Andar da Rádio Rural), Bairro Paraíba, CEP 59.300-000 - Caicó/RN
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12a Reunião Ordinária do CBH Piancó-Piranhas-Açu
Local: Auditório do SEBRAE - Sousa/PB

Endereço: Rua Cônego José Neves, na 54 - Centro.

Data: 15 e 16 de outubro de 2015
Horário: 14hOOàs 18hOO e 08h30 às 12hOO

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 ~()Cfh('\
(\)'-\"u--04 Dayse Fontenelle de Meio Antunes Suplente DNOCS PPF /'" " /I

05 Fábio Cidrin Gama Alves Titular AESAlPB PPE ~ rY~~!-,

----~~y~ -06 Francisco José de Brito Sousa Suplente AESAlPB PPE )
07 Pedro Crisóstomo Alves Freire Titular SERHMACT/PB P~ç-~

»->: ~ " // ._ ---::-.2iT"", A'7 /~~'--<"'...... --~ ••• - -'#lf?""P~

/'--/08 Maria das Dores de Sousa Abreu Suplente SUDEMA PPE

09 Demilson Lemos de Araújo Titular SEDAP PPE
~ J .-$--

'" ~-~-'-
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 &v

LISTA DE PRESENÇA
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12a Reunião Ordinária do CBH Piancó-Piranhas-Açu
Local: Auditório do SEBRAE - Sousa/PB

Endereço: Rua Cônego José Neves, nO54 - Centro.

Data: 15 e 16 de outubro de 2015
Horário: 14hOOàs 18hOO e 08h30 às 12hOO

N°
MEMBRO SITUAÇÃO REPRESENTAÇÃO SEGMENTO ASSINATURA

15 Sérgio Luiz Macedo Titular IDEMA PPE

16 Maria José Olimpio Cabral Suplente IDEMA PPE

17 Ana LIgia Medeiros Peixoto Titular PM Patos PPM

18 Genário Soares Pessoa Suplente PM São Mamede PPM

19 Francisco Jundívio L. Lacerda Titular PM Conceição PPM

20 José Rodrigues Filho Suplente PM Piancó PPM

21 Zoélio Araújo da Silva Titular PM Coremas PPM

22 Maria do Socorro G. Garrido Suplente PM Sousa PPM (jy;C2~
li

23 Reci de Oliveira Titular PM Assú PPM
~ -

li( 7 ..•..•••..._- ---'24 Hermes Freire Suplente PM Upanema PPM \

25 Jair Eloi de Souza Titular PM Jardim de Piranhas PPM

26 Daniel Gustavo Batista Nicolau Suplente PM Currais Novos PPM .../)
27 João Batista Alves Titular UFCG SC-ITEPs

rar> 1.
~:.JçJF ~-::.;y

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

LISTA DE PRESENÇA



12a Reunião Ordinária do CBH Piancó-Piranhas-Açu
Local: Auditório do SEBRAE - Sousa/PB

Endereço: Rua Cônego José Neves, nO54 - Centro.

Data: 15 e 16 de outubro de 2015
Horário: 14hOOàs 18hOO e 08h30 às 12hOO

N°
MEMBRO SITUAÇÃO REPRESENTAÇÃO SEGMENTO ~SINATURA

29 lIauro de Souza Lima Titular UEPB SC-ITEPs ~ÁA A-t ~~'O'
.:»

30 Sérgio de Faria Lopes Suplente UEPB SC-ITEPs

31 Hermano Oliveira Rolim Titular IFPB SC-ITEPs ~lAp ()&'JHÃJtc.--" I~,-,
32 Francisco Jânio Gonçalves Suplente IFPB SC-ITEPs

33 Josivan Cardoso Moreno Titular ABES SC-ITEPs

34 Carlos Eugênio de Faria Suplente IFRN SC-ITEPs

35 Renato de Medeiros Rocha Titular UFRN SC-ITEPs
,

36 Raimundo Inácio da Silva Filho Suplente UERN SC-ITEPs

37 Maria de Lourdes S, dos Santos e Araújo Titular STIR Pombal SC -Ongs MflJJ~ dL J!J~ á ,O~!J, flAfl4I11-

38 Maria do Socorro Goveia Suplente UAMA SC - Ongs J \I
,

I/:" ' )1 I fj 139 Francisco Evangelista Ramalho Titular ACRB SC - Ongs
" " ALJ/) fi:.h A...r-lf; 'J,/"'k',c;> .// /;.., '/)

40 Rigoberto Soares de Farias Suplente STTR Cajazeiras SC-Ongs t/' /'

41 Severino JerOnimo Ricarte Titular NIR SC- Ongs S./I ~ -' ~ /\_-7.. _fl"l.••~~· ~ /Ia}/, ~
SOS RIO PIANCÓ {/ v ,.

42 Romário Francisco JerOnimo Suplente SC - Ongs

LISTA DE PRESENÇA
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12a Reunião Ordinária do CBH Piancó-Piranhas-Açu
Local: Auditório do SEBRAE - Sousa/PB

Endereço: Rua Cônego José Neves, nO54 - Centro.

Data: 15 e 16 de outubro de 2015
Horário: 14hOO às 18hOO e 08h30 às 12hOO

N°
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. Serid6 SC - Ongs (~ ,~.I~ LtjL~;~/ ~t;'aff .
45 José Proc6pio de Lucena Titular SEAPAC SC - Ongs U kL M L fi

U~
46 Dario Gaspar Nepomuceno Suplente Carnaúba Viva SC-Ongs

\.. fi c I ~/ /

Ler bifJI

47 José Ferreira da Cunha Titular Conceito SC - Ongs
/l

1
/1,1 ---..-.•-...

...-
48 Edinaldo Araújo de Lucena Suplente COAFS SC - Ongs ~~

~\
---....-

49 Laudizio da Silva Diniz Titular CAGEPA Us Abast r
50 Fernando Júlio Perisse de Oliveira Suplente DAESA Us Abast ~ ~

51 Maria Geny Formiga de Farias Titular CAERN Us Abast -""
52 Wellington Assis Queiroga Suplente CAERN Us Abast ,~ ~

~;

53 Fernando Carvalho Ribeiro Titular PETROBRAS Us-IM F'
~ W{() -""

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

55 Vargas Soliz Pessoa Titular FIERN Us-IM I

56 Eurimar N6brega Leite Suplente ACEVALE Us - 1M

LISTA DE PRESENÇA



12a Reunião Ordinária do CBH Piancó-Piranhas-Açu
Local: Auditório do SEBRAE - Sousa/PB

Endereço: Rua Cônego José Neves, na 54 - Centro.

LISTA DE PRESENÇA

Data: 15 e 16 de outubro de 2015
Horário: 14hOOàs 18hOO e 08h30 às 12hOO

MEMBRO SITUAÇÃO REPRESENTAÇÃO

Us-IA

57 Francisco José Bernardino Titular FIEP

SEGMENTO./ ~SINATURA

58 José Braga Rocha Neto Suplente FIEP Us -1M v V, v

59 Josué Diniz de Araújo Titular

60 Dinarte Alves da Mota

61 João Lima da Silva

Suplente

Titular

62 Luzimar Assis de Oueiroga

63 Maria de Fátima Freitas

Suplente

Titular

líl /! «Us-IA I~

Us-IA

64 Ailton de Sousa Pereira Suplente

65 Daniel Henrique de Meio Romano Titular

66 Evaldo Bezerra Cavalcanti Suplente

DEL MONTE

FINOBRASA

Us-IA

Us-IA

Us-IA67 Antônio Saraiva de Oueiroz Titular

68 Luiz Salvino Suplente Us-IA

69 Jorge Alves de Azevedo Titular Us-IA

70 Núcio Pinto de M. Júnior Suplente Us-IA

5
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12a Reunião Ordinária do CBH Piancó-Piranhas-Açu
Local: Auditório do SEBRAE - Sousa/PB

Endereço: Rua Cônego José Neves, nO54 - Centro.

Data: 15 e 16 de outubro de 2015
Horário: 14hOO às 18hOO e 08h30 às 12hOO

N°
MEMBRO SITUAÇÃO REPRESENTAÇÃO SEGMENTO ASSINATURA

71 Francisco Francinaldo da Silva Titular Us-IA

72 João Tadeu de Araújo Suplente Us-IA d'~ ()--f-Ú/ J.e: l-
I (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 Orígenes Monte Neto Titular TR~SM Us - Aqc

78 Frederico Wilians Romano Suplente a. GALVAO US - Aqc

79 Titular Us -Aqc

80 Suplente Us - Aqc

LISTA DE PRESENÇA
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12a Reunião Ordinária do CBH Piancó-Piranhas-Açu
Local: Auditório do SEBRAE - Sousa/PB

Endereço: Rua Cônego José Neves, nO54 - Centro.

Data: 15 e 16 de outubro de 2015
Horário: 14hOO às 18hOO e 08h30 às 12hOO

LISTA DE PRESENÇA

OUTROS PARTICIPANTES
INSTITUiÇÃO/LOCALIDADE FONEN° NOME

01
02

03
04
05

06
07
08

O

10
11
12
13

E-MAIL
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12a Reunião Ordinária do CBH Piancó-Piranhas-Açu
Local: Auditório do SEBRAE - Sousa/PB

Endereço: Rua Cônego José Neves, nO54 - Centro.

Data: 15 e 16 de outubro de 2015
Horário: 14hOOàs 18hOO e 08h30 às 12hOO

LISTA DE PRESENÇA
INSTITUiÇÃO/LOCALIDADEN° NOME

14

15
16
17
18
19
20
21

22
23
24

25
26
27

FONE E·MAIL
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