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CÂMARA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL – CTPI 

 

ATA da 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

 

DATA: 17 de outubro de 2019 HORÁRIO: 09h00 às 17h00 

LOCAL: Sede do CBH PPA, em Caicó-RN. 

 

PARTICIPANTES 

N° Nome Contato Entidade 

01 Walace Medeiros de Oliveira (83) 98752-3448 CAGEPA / Membro da CTPI 

02 Waldemir Fernandes de Azevedo (83) 99636-2147 AESA / Membro da CTPI 

03 Marcílio Macedo Torres (84) 99606-9981 DIBA / Membro da CTPI  

04 Antônio Marozzi Righeto (84) 99418-3760 IGARN / Membro da CTPI 

05 João Batista Alves (83) 99961-1767 UFCG / Membro da CTPI 

06 Artur Moises Gonçalves Lourenço (83) 99109-1365 IFPB / Membro da CTPI 

07 Vera Maria Lucas Ribeiro (84) 99991-4842 CAERN / Membro da CTPI 

08 Rafael Mendonça de Souza (84)99667-6065 DNOCS / Membro da CTPI 

 

PAUTA 

 

● Abertura; 

● Cobrança pelo uso da água na Bacia Hidrográfica Piranhas-Açu: Objetivos (por que cobrar ?); 

Levantamento de erros em modelos já implantados; Levantamento de modelos que prosperaram; e 

Modelagem da estrutura a ser utilizada. 

● Encaminhamentos; e 

● Encerramento. 

 

ASSUNTOS TRATADOS 

1 - Abertura. 

No dia dezessete de outubro de dois mil e dezenove, com início às 09:00 horas, reuniram-se na Sede do CBH 

PPA, os membros da Câmara Técnica de Planejamento Institucional – CTPI, acima relacionados, para 

participarem da 29ª Reunião Ordinária desta Câmara, sendo a abertura feita pelo coordenador da CTPI, o 

Sr. Wallace Medeiros de Oliveira. Também participaram da reunião, por vídeo conferência, os Técnicos da 

Agência Nacional de Águas – ANA, a Sra. Tânia Dias e Sr. Giordano Bruno Carvalho, Especialistas em Recursos 

Hídricos. 

2 – Cobrança pelo uso da água na Bacia Hidrográfica dos Piranhas-Açu: Objetivos (por que cobrar?); 

Levantamento de erros em modelos já implantados; Levantamento de modelos que prosperaram; e 

Modelagem da estrutura a ser utilizada. 
 

O tema foi amplamente discutido por todos os membros presentes na reunião, apresentando suas 

expectativas com relação aos usos insignificantes e inexigibilidades de Outorgas e, as experiências já 

adquiridas na Paraíba, onde a implantação foi iniciada em 2016, assim como as observações dos Técnicos 

da ANA. O Sr. Artur Lourenço, IFPB de Princesa Isabel/PB, relatou sobre a apresentação feita pelo Prof. 
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Enéas, UFCG, sobre o tema. Na ocasião, sugeriu que a CTPI encaminhasse convite ao mesmo convidando-o 

para participar da próxima reunião da CTPI, contribuindo, dessa forma com as discussões. O Sr. Giordano 

Bruno pronunciou-se propondo um tipo de estrutura de trabalho e o Prof. João Batista propôs resgatar 

trabalhos já discutidos tal como a minuta de usuários insignificantes. O coordenador propôs um debate 

sobre a questão da destinação da Cobrança dos Recursos Hídricos, em função do diagnóstico do Plano da 

Bacia Hidrográfica, mas centralizando-se na pauta da reunião com foi proposto por ele, ainda expondo 

diversas questões pertinentes a Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos, tais como índice perdas, tarifas 

e uso de efluentes pelos irrigantes, sendo considerado inadmissível a utilização de água para diluição de 

cargas poluidores, foi citado pelo Prof. João. Foi levantada a questão da preocupação de quem cobra e a 

satisfação dos cobrados. Haja vista que: Água cara e a que não se tem, conforme citado pelo Sr. Waldemir 

e a viabilidade de bonificação aos usuários que contribuem para a economia e preservação dos recursos 

hídricos. Foi citado, ainda pelo Sr. Walace, outras questões ainda foram levantadas, tais como retomada a 

questão dos usos insignificantes, a utilização do Plano dos Recurso Hídricos da Bacia Hidrográfica e até as 

tarifas a serem cobradas nas águas do PISF. O Sr. Wallace levantou a questão dos modelos a serem utilizados 

na cobrança e o Prof. Artur salientou ser importante o estado da Arte da questão, a legislação de Cobrança 

do RN, PB e ANA. O Prof. Righetto ressaltou sobre uma proposta da ANA, para cobrança dos Recursos 

Hídricos, apresentada na Secretaria de Estado dos Recursos Hídricos dos RN – SEMARH, como também a 

diferenciação no custo da água e manutenção dos rios e reservatórios. O Sr. Giordano Bruno propôs fazer 

uma minuta de um calendário de etapas do processo de discursão, com metas a serem estabelecidas, tal 

processo convergia com as sugestões já apresentadas pelo Sr. Wallace, e a implantação de um processo 

5W2H (planejamento). 

Como Planejamento Operacional o Prof. João a presentou doze itens a serem seguidos: 

1. Sistematização dos problemas para definição do uso dos recursos arrecadados; 

2. Priorização; 

3. Usos insignificantes; 

4. Cenários; 

5. Estudo de modelos e discussões; 

6. Definição do modelo; 

7. Avaliação pelos órgãos gestores dos Estados e da ANA; 

8. Ajustes; 

9. Submissão ao Comitê; 

10. Ajustes; 

11. Re-submissão ao Comitê; 

12. Submissão aos Conselhos Estaduais e Nacional. 

Duas propostas foram levantadas com relação a valoração dos Recursos Hídricos: uma, proposta pelo 

professor João que seguiu as recomendações do Giordano, cuja valoração deveria ser em função da 

necessidade da arrecadação, a partir das demandas de recursos financeiros constante no PRH da bacia, a 

qual seria usada na fórmula a ser escolhida; já a segunda proposta, do Sr. Waldemir, que acha que deveria 
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estabelecer a fórmula e depois determinar os valores. Diante do impasse as duas propostas foram aceitas 

para estudos. Para maior embasamento foi mencionado o trabalho do Doutor Enéas Dantas da Silva Neto. 

Em entendimento com a Sra.   Tânia Dias, ANA, foi questionado a viabilidade de que para as próximas 

reuniões da CTPI, com a finalidade de economia de custo operacionais e humano, fossem realizadas as duas 

últimas reuniões do ano, em dias consecutivos, o que também contribuiria para um maior rendimento do 

grupo, haja vista a não descontinuidade do tema dos trabalhos, o que ocorreria caso em dias alternados. 

3 – Encaminhamentos. 

1º) Encaminhar ao Comitê proposta para marcar as próximas reuniões da CTPI para os dias 27 e 28 de 

novembro de 2019 na cidade Pombal/PB. 

2º) Oficializar o convite do Prof. Enéas Dantas da Silva Neto, para participação e contribuição na próxima 

reunião da CTPI.  

7 – Encerramento. 

Nada mais havendo a tratar foram encerrados os trabalhos e lavrada esta Ata, que após ser lida e aprovada 

pelos presentes, será assinada por mim, Vera Maria Lucas Ribeiro, Relatora da CTPI, seguindo da assinatura 

do Sr. Walace Medeiros de Oliveira, Coordenador da CTPI. 

Caicó/RN, 17 de outubro de 2019. 

 

 

 

        

 


