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Ofício N° 030/2019 - DC                          Caicó/RN, 10 de junho de 2019. 
 
 
 
A Sua Senhoria o Senhor 
RODRIGO FLECHA FERREIRA ALVES  

Superintendente de Apoio a Gestão de Recursos Hídricos da Agência Nacional de Águas (ANA) 

Setor Policial – Área 05 - Quadra 03 - Blocos B, L, M e T. 

CEP: 70.610-200 

Brasília - DF 

 
 
 
Assunto: Liberação de Defluência, Reservatório Santo Antônio 
 
 
Prezado Senhor, 

     
Ao cumprimenta-lo, informamos a Vossa Senhoria que este Comitê, em sintonia com o Termo de 

Alocação de Água 2018/2019, Ofício nº 062/2018 datado de 05 de setembro que estabelece defluência de 20 l/s 

e Ofício nº 019/2019 de 22 abril que solicita o fechamento da comporta e acompanhamento sistemático das 

condições hidrológicas a jusante do reservatório, solicita retomada da defluência de 20 l/s para atender as 

necessidades de consumo humano e animal em decorrência da interrupção das chuvas. 

Ressaltamos que o Comitê foi procurado pelos membros da Comissão, onde esses, na ocasião, 

solicitaram liberação dessa defluência de 20 l/s, conforme já previsto até a nova Alocação de Água. Para maior 

segurança, o Comitê manteve contato com todos os membros da Comissão que, por unanimidade, concordam 

com o reestabelecimento da vazão.  

Quaisquer esclarecimentos adicionais, favor contactar o Centro de Apoio, através do Sr. Marcone 

de Medeiros Nunes (secretário) através dos telefones (84) 3417-2948 e 98896-1839 ou pelo endereço eletrônico 

secretario-cbh-ppa@adese.com.br. 

Aproveitamos a oportunidade para reafirmarmos a disposição deste Comitê em contribuir 

permanentemente para a gestão integrada e participativa da Bacia Hidrográfica do Rio Piancó-Piranhas-Açu e 

certos da atenção que nos será dispensada, agradecemos antecipadamente enquanto renovamos protestos de 

estima e consideração, 

Atenciosamente, 
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