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ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA  

 

Abertura. Às 14 (quatorze) horas do dia 11 (onze) de julho de 2019, no Auditório do Centro Pastoral 1 
Dom Wagner, localizado no Largo Dom Manoel Tavares, nº 19, Bairro Paraíba, cidade de Caicó, Estado 2 
do Rio Grande do Norte, o Senhor Paulo Lopes Varella Neto, Presidente do Comitê da Bacia 3 
Hidrográfica dos rios Piancó-Piranhas-Açu - CBH PPA, solicitou verificação do quórum para que fosse 4 
aberta a 20ª Reunião Ordinária do CBH PPA o qual totalizou 20 (vinte) membros, quórum insuficiente 5 
para iniciar os trabalhos. Em segunda chamada, 30 (trinta) minutos após a primeira, conforme 6 
determina o Art. 19 do Regimento Interno, o quórum totalizou 24 (vinte e quatro) membros com 7 
direito a voto, conforme lista de presença, parte integrante desta Ata, quórum suficiente para que 8 
fosse aberta a 20ª Reunião Ordinária. A mesa foi composta pelo Sr. Paulo Lopes Varella Neto 9 
(Presidente do CBH PPA), Sr. Josué Diniz de Araújo (Vice-Presidente do CBH PPA), Sr. Waldemir 10 
Fernandes de Azevedo (1º Secretário do CBH PPA), Sr. José Procópio de Lucena (2º Secretário do CBH 11 
PPA), Sr. João Maria Cavalcanti (Secretário da SEMARH-RN), Sr. Ricardo Andrade (Diretor da ANA), Sr. 12 
Humberto Gonçalves (Superintendente da ANA), Sr. Gustavo Henrique de Melo Paiva (Diretor do 13 
DNOCS), Sr. Francisco Caramuru Paiva (Diretor Presidente do IGARN), Sr. Porfírio Catão Cartaxo 14 
Loureiro (Diretor Presidente da AESA-PB) e Sr. Bruno Cravo (Representante do MDR). Iniciando os 15 
trabalhos de plenária, o Sr. Paulo Varella, Presidente do CBH PPA, fez uma saudação a todos os 16 
presentes. Dando prosseguimento, disse que o Comitê, na sua trajetória, conseguiu dar passos 17 
importantes, seja no apoio a gestão propriamente dita, nas articulações junto as Instituições e, 18 
principalmente, nas questões relacionadas as alocações das águas junto com a Agência Nacional de 19 
Água – ANA. Na oportunidade, fez questão de reconhecer a forma rápida, prática e eficiente com que 20 
a ANA tem respondido junto ao trabalho do Comitê, trabalho esse realizado de forma articulada com 21 
os representantes dos órgãos gestores e operadores dos dois Estados, Paraíba e Rio Grande do Norte. 22 
Finalizando, disse que havia participado de alguns eventos, citando como exemplo o Congresso 23 
promovido pela ABES, em Natal/RN, onde, na ocasião, a ANA referendou o CBH PPA como o Comitê 24 
de referência Nacional, o que mais implementou o seu Plano no primeiro ciclo, agindo de forma 25 
eficiente e eficaz na área da crise hídrica, fato esse que muito nos orgulha. Após sua fala, a palavra foi 26 
facultada aos demais membros da mesa para que esses fizessem suas considerações iniciais. 27 
Finalizadas as falas das autoridades que compunham a mesa, o Sr. Waldemir Fernandes de Azevedo, 28 
1º Secretário do CBH PPA, deu início ao Primeiro Ponto de Pauta: Apresentação, para aprovação da 29 
Plenária, da Ata da 19ª Reunião Ordinária realizada dias 29 e 30.11.2018, na cidade de Sousa/PB. 30 
Com a palavra, o Sr. Waldemir Fernandes informou a todos que o Secretário do Centro de Apoio havia 31 
encaminhado, dia 10 (dez) de junho de 2019, via E-mail e WhatsApp, a minuta da Ata para todos os 32 
membros do CBH PPA para que esses fizessem a sua leitura e encaminhassem suas contribuições 33 
dentro do prazo estabelecido, dia 08 (oito) de julho de 2019, e que a Secretaria Executiva do Comitê 34 
não havia recebido nenhuma contribuição por parte dos membros. Após informe, à colocou para 35 
aprovação da Plenária, sendo essa aprovada por unanimidade. Segundo Ponto de Pauta: Apresentação 36 
do Relatório Anual de Atividades do CBH PPA, Ano 2019, e apresentação do relatório produzido pela 37 
Comissão de Avaliação do Termo de Parceria nº 001/ANA/2015 - CAvTP, Ano 2018. O Sr. Waldemir 38 
Fernandes de Azevedo, 1º Secretário do CBH PPA, fez uma síntese das atividades desenvolvidas pelo 39 
CBH Piancó-Piranhas-Açu com seus respectivos objetivos, assim descritas: Reuniões Ordinárias e 40 
Extraordinárias do Comitê, Reuniões da Câmara Técnica Institucional de Planejamento (CTPI), 41 
Reuniões da Diretoria Colegiada, Cursos realizados pelo CBH PPA, Boletins Informativos publicados 42 
pelo CBH PPA, Reuniões e Ações promovidas pelo Comitê, Reuniões e Ações promovidas pela ANA com 43 
apoio do CBH PPA e Reuniões e Ações promovidas por outras Instituições com a participação da 44 
Diretoria Colegiada, membros do CBH PPA e Centro de Apoio. Dando prosseguimento, o Sr. Waldemir 45 
Fernandes convidou a Sra. Tânia Dias, representante da ANA, para que essa apresentasse o relatório 46 
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produzido pela CAvTP. Iniciando, a Sra. Tânia Dias fez um breve relato sobre o Termo de Parceria 47 
celebrado entre a ANA e ADESE, com ênfase no programa de trabalho, indicadores estabelecidos no 48 
TP nº 001/ANA/2015 e recursos repassados no âmbito do Termo de Parceria. A seguir, passou a fazer 49 
um relato sobre o relatório produzido pela Comissão de Avaliação do Termo de Parceria, onde na 50 
oportunidade apresentou as notas obtidas pela ADESE com base nos indicadores estabelecidos, a 51 
saber: Indicador 1 – Execução das Atividades Planejadas; Indicador 2 – Reconhecimento Social; 52 
Indicador 3 – Gerenciamento Interno; Indicador 4 – Comunicação e Mobilização Social; e Indicador 5 53 
– Representatividade no Plenário do CBH PPA. Finalizando, informou a todos que a ADESE, com base 54 
nos Indicados estabelecidos e critérios de avaliação previsto no Termo de Parceria, obteve no seu 55 
resultado geral a nota 9,33 - Conceito ótimo. Sobre as recomendações contidas no relatório de 56 
avaliação, informou que o questionário de avalição aplicado da ADESE (indicador 2) aplicado aos 57 
membros do CBH PPA na última reunião do ano será reformulado e aplicado pela equipe da ANA. 58 
Terceiro Ponto de Pauta: Apresentação do Cenário Hídricos da Bacia Hidrográfica Piranhas-Açu. O Sr. 59 
Wesley Gabriele, representante da ANA, iniciou sua apresentação fazendo um histórico da evolução 60 
da crise hídrica, período 2012-2017, apresentando a seguir o percentual de evolução do volume do 61 
reservatório equivalente em alguns Estados do Nordeste, dentre eles, o Estado da Bahia, Ceará, 62 
Paraíba, Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Norte. Apresentou dados referentes a nova batimétrica 63 
realizada nos reservatórios Curema e Mãe D’Água, onde foi constatado que o Curema, na cota 245, 64 
teve um aumento de volume d’água, enquanto que o açude Mãe D’Água, nessa mesma cota, teve uma 65 
perda de acumulo d’água. Referindo-se ao volume observado do açude Curema, e de acordo com a 66 
nova batimento, disse que o açude Curema está matematicamente igual ao que estava no mesmo 67 
período do ano 2018 (Em 07.07.2018 – Cota: 230 m - Volume: 126,88 hm³  / Em 10.07.2019 – Cota: 68 
229,69 - Volume: 121,45 hm³), com defluência, em 05.07.2019, de 2,00 m³/s, valor esse compatível 69 
com o estabelecido no Termo de Alocação de Água. Em relação ao volume observado do açude Mãe 70 
D’Água, também em conformidade com a nova batimento (Em 07.07.2018 – Cota: 227,96 m - Volume: 71 
54,26 hm³ / Em 10.07.2019 – Cota: 228,04 - Volume: 55,16 hm³), disse que esse, igualmente ao açude 72 
Curema, apresenta-se matematicamente igual ao ano 2018. Informou que em 05.07.2019 foi realizada 73 
manobra na comporta do reservatório, tendo essa por objetivo o aumento da vazão do Canal da 74 
Redenção para 500 L/s, valor previsto no Termo de Alocação. Quanto as informações relacionadas aos 75 
reservatórios (Volume Observado, Usos Esperados, Usos Observados), dentre eles Curema, Mãe 76 
D’Água, Santo Antônio, Itans, Cruzeta, Lagoa do Arroz, Eng° Avidos e São Gonçalo, relatou que a ANA 77 
realizada acompanhamento mensal, sendo os dados divulgados através de Boletins de 78 
Acompanhamento, publicados no site do Comitê, da ANA e dos órgãos gestores. Em relação ao Açude 79 
Armando Ribeiro Gonçalves, também em conformidade com a nova batimetria, informou que, mesmo 80 
pequena, o volume de acumulo do açude, na Cota 55,00 m, sofreu uma perda, saindo de 2.400,00 hm³ 81 
para 2.371,79 hm³. Quanto ao seu volume atual, quando comparado com ano 2018, apresentou os 82 
seguintes dados: Em 11.07.2018, - Cota 41,48 - Volume: 681,93 hm³ / Em 11.07.2019 - Cota 42,83 - 83 
Volume: 754,93 hm³. Finalizando as informações sobre o Açude ARG, informou que a Alocação de Água 84 
do reservatório foi realizada dia 04.07.2019, onde, na oportunidade, foram pactuadas algumas regras, 85 
dentre elas, o volume de descarga a jusante do reservatório da ARG para o rio Açu e para o canal do 86 
Pataxó, média anual de 5364 L/s, bem como, a descarga a jusante do reservatório Mendubim para o 87 
rio Paraú, média anual de 200 L/s. Finalizando sua apresentação, apresentou a todos o calendário de 88 
reuniões de Alocação de Água, ano 2019, dos reservatórios Cruzeta, Itans, Sabugi e Carnaúba, Lagoa 89 
do Arroz, Eng° Avidos e São Gonçalo, Curema e Mãe D’Água. Antecedendo o próximo ponto de pauta, 90 
o Sr. Waldemir Fernandes de Azevedo, 1º Secretário do CBH PPA, deu posse a Sra. Ilcilene Lima de 91 
Medeiros, membro suplente, representante da Colônia de Pescadores Z-64, com sede na cidade de 92 
São João do Sabugi/RN. Quarto Ponto de Pauta: Apresentação do estágio atual das obras do PISF, 93 
Eixo Norte, e estágio da arte dos reservatórios receptores da água do PISF. Inicialmente, o Sr. Bruno 94 
Cravo, representante do MDR e Coordenador de Obras do Eixo Norte, informou que o Projeto é 95 
constituído por 02 (dois) eixos estruturantes, Eixo Norte com extensão de 260 km e Eixo Leste com 96 
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extensão de 217 km, além de 05 (cinco) ramais associados, assim descritos: Ramal do Entremontes, 97 
Piancó, Salgado e Apodi (Eixo Norte) e Ramal do Agreste (Eixo Leste). Em relação ao Eixo Norte, que 98 
tem capacidade total de 99,0 m³/s (8 bombas), informou que o mesmo está dividido em três metas, 99 
sendo: Meta 1N (1 Norte), 2N (2 Norte) e 3N (3 Norte) e que nessa primeira etapa,  Trecho I – Meta 100 
1N, a vazão instalada será de 24,7 m³/s com 02 (duas) bombas (12,3 m³/s por bomba na EBI-1), tendo 101 
como responsável pela obra o Consórcio Ferreira Guedes e Toniolo Busnello, com prazo de execução 102 
das obras até dez/2019. Ainda sobre o Trecho I, informou que as obras estão em andamento, com 103 
avanço físico total de 95,87% (jun/19), com reinicio do bombeamento para testes nas estruturas e 104 
equipamentos em setembro/2019. Em relação ao Trecho II – Meta 2N, que apresenta avanço físico 105 
total das obras de 99,11% (jun/2019), em fase de conclusão, informou que o responsável pela obra é 106 
a Serveng Civilsan S/A Empresa Associados com o prazo de execução das obras até set/2019 e Trecho 107 
II – Meta 3N com avanço físico total das obras de 98,75% (jun/2019), em fase de conclusão, tendo 108 
como responsável pela a construtora Queiroz Galvão S.A., com prazo de conclusão das obras em 109 
dez/2019. Sobre o Ramal do Apodi, informou que o projeto foi concluído, com prazo de execução em 110 
48 (quarenta e oito) meses e valor previsto de R$ 2.865 bilhões. Quanto ao Ramal do Piancó, relatou 111 
que os estudos de viabilidade técnica econômica e ambiental foram concluídos, com prazo de 112 
execução em 12 (doze) meses e valor previsto de R$ 298 milhões. Finalizando, disse que as obras do 113 
PISF é questão de tempo, serão concluídas, e que o grande desafio da transposição será a gestão das 114 
águas. Dando prosseguimento, o Sr. Luiz Hernani, representante do DNOCS, passou a apresentar o 115 
estágio atual das obras de recuperação dos açudes receptores das águas do PISF, Eixo Norte, onde, na 116 
oportunidade, fez os seguintes esclarecimento: Açude Eng° Avidos: Obra licitada, porém, por 117 
determinação do Ministério Público Federal e em função de problemas existentes com a Empresa 118 
ganhadora da licitação o mesmo foi revertido e colocado mais uma vez para ser licitado pela 119 
Coordenadoria do DNOCS, CEST-PB. Açude São Gonçalo: Com 66,96% da sua execução física concluída, 120 
vazão regularizada de 0,30m³/s, com previsão para conclusão em dez/2019. Açude Curema/Mãe 121 
D`água: Com 100% da sua execução física concluída, vazão regularizada de 12m³/s. Açude Armando 122 
Ribeiro Gonçalves – ARG:  Com 100% da sua execução física concluída (recuperação das Obras (maciço 123 
e vertedouro), recuperação dos equipamentos hidromecânicos, instrumentação (Marcos Superficiais 124 
e Referência, Medidores Triangulares, de Vazão e Piezômetros), Automação (monitoramento, controle 125 
e operação do reservatório) e Centro Administrativo/Guarita), para uma vazão regularizada de 37 126 
m³/s. Complementando as informações, e referindo-se aos serviços já executados e em execução nos 127 
reservatórios da Bacia Piancó-Piranhas-Açu, o Sr. André Sarmento, DNOCS, apresentou os seguintes 128 
dados: Açude São Gonçalo: Serviços Concluídos: Tubulação e válvulas dispersoras dn2600mm da 129 
tomada d’água suplementar (tmds) e reconstrução do dique auxiliar. Serviços em Execução: 130 
Lançamento de concreto no bloco de envelopamento da tmds e recuperação dos equipamentos 131 
hidromecânicos das tomadas d’água existentes. Açude Curema/Mãe D`água: Principais Serviços 132 
Executados: Recuperação das comportas da barragem Curema; recuperação com desplacamento, 133 
jateamento e pintura à base de epoxi das 2 linhas adutoras barragem Curema; substituição do sistema 134 
de by-pass; recuperação da válvula anular; barrilete para atendimento da comunidade Mãe D’água; 135 
automação das barragens Curema-Mãe D’água e instalação da estação meteorológica e piezômetros. 136 
Finalizando, informou que o projeto de recuperação e adequação do Açude Eng° Avidos encontra-se 137 
em fase interna da licitação. Quinto Ponto de Pauta: Debate. A Sra. Maria de Fátima Freitas, 138 
representante do município de Cajazeiras/PB, solicitou saber do Sr. Bruno Cravo, MRD, qual o destino 139 
dos 05 (cinco) ramais associados ao Eixo Norte, se esses estavam contemplados no projeto inicial ou 140 
se foram inclusos após o início das obras do PISF. Em resposta, o Sr. Bruno Cravo informou que os 141 
ramais do Eixo Norte estavam previstos deste o projeto básico. O Sr. Josué Diniz, representante dos 142 
usuários e Vice-Presidente do CBH PPA, solicitou saber do Sr.  Bruno Cravo se o mesmo teria como 143 
informar uma data concreta para conclusão do Eixo Norte. Em resposta, esse o informou que as obras 144 
físicas e necessárias para passagem das águas estarão concluídas no final de 2019. O Sr. Jacodemes 145 
Garrido, usuário de água, solicitou saber do Sr. André Giovani, DNOCS, se as comportas do túnel do 146 
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açude de São Gonçalo serão recuperadas, haja vista que essas encontram-se deterioradas. Em relação 147 
ao açude de Curema, denunciou que as correntes de proteção da parede do reservatório estão sendo 148 
roubadas. O Sr. André Giovani, DNOCS, informou que o roubo das correntes foi um ato de vandalismo. 149 
Disse ainda que sua Instituição não tem poder de polícia, contudo, por se tratar de uma obra federal, 150 
o DNOCS fez um boletim de ocorrência junto a Polícia Federal de Patos/PB. Quanto as comportas do 151 
túnel do açude São Gonçalo, informou que essas serão recuperadas. O Sr. João Costa, representante 152 
da ASCOCAN, referindo-se aos serviços que estão sendo executados, seja ele de responsabilidade do 153 
DNOCS ou do MDR, disse que o Comitê tem a obrigação de acompanhar e saber de perto o que está 154 
acontecendo. Em relação ao açude Eng° Avidos disse que falta vontade política para que seja iniciada 155 
as obras de recuperação do reservatório, já que dinheiro existe. O Sr. Francisco Lopes, representante 156 
do ICRAFEN, solicitou saber do representante do MDR e da ANA se os mesmos teriam alguma 157 
informação acerca das obras do esgotamento sanitário dos municípios localizados ao longo do Canal 158 
do Eixo Norte. Em resposta, o Sr. Bruno Cravo informou ao mesmo que o esgotamento sanitário das 159 
cidades vizinhas aos corpos receptores das águas da transposição, previsto nos PPAs, não é de 160 
responsabilidade do Ministério, contudo, foi repassado recursos aos Estados para que esses 161 
executassem seus projetos. O Sr. Antonione Pontes, representante do STTR de Aparecida/PB, solicitou 162 
saber dos representantes das Instituições presentes à mesa, os seguintes pontos: 1ª) Qual o critério e 163 
metodologia usado para a alocação de água dos reservatórios. 2ª) Qual a vazão real que irá percorrer 164 
pelo Canal, Eixo Norte. 3ª) Qual o diâmetro dos tubos de descarga de fundo do açude São Gonçalo e 165 
4ª) Se a capacidade de acúmulo de água do reservatório São Gonçalo e Eng° Avidos foram atualizadas, 166 
se sim, qual o novo valor. Em resposta, o Sr. Wesley Gabrieli, ANA, informou que foram realizadas 167 
batimetrias na parte molhada dos reservatórios, ano 2013, sendo essas complementadas entre 2017 168 
e 2018, porém, naquele momento não poderia informar com precisão os volumes encontrados. Em 169 
relação aos Termos de Alocação de Água, informou que existe uma Nota Técnica, publicada no site da 170 
ANA e do CBH PPA, que norteia toda a metodologia para elaboração dos termos de alocação. O Sr. 171 
Bruno Cravo, MDR, informou ao mesmo que a vazão original do projeto, Eixo Norte, é de 99,0 m³/s, 172 
porém, nessa primeira etapa a vazão instalada será de 24,7 m³/s. Quanto ao diâmetro dos tubos de 173 
descarga do açude São Gonçalo, o Sr. André Giovani, DNOCS, o informou que são duas linhas de 174 
tubulação, com diâmetro interno de 2.600 (dois mil e seiscentos) milímetros cada, para uma vazão de 175 
25 m³/s por tubulação. Nada mais a tratar, às 19h00, o Sr. Paulo Lopes Varela Neto, Presidente do CBH 176 
PPA, encerrou as atividades do dia solicitando a todos pontualidade no dia seguinte para o início dos 177 
trabalhos. Às oito horas do dia doze de julho de dois mil e dezenove, o 1º Secretário do CBH PPA, Sr. 178 
Waldemir Fernandes de Azevedo, deu início ao Sexto Ponto de Pauta: Apresentação das ações 179 
construídas na Oficina de Planejamento do CBH PPA. A Sra. Tânia Dias, ANA, iniciou sua apresentação 180 
fazendo um breve resgate histórico do PRH Piancó-Piranhas-Açu aprovado na 14ª Reunião Ordinária 181 
do CBH PPA, em 02.07.2016. No tocante a Oficina informou a todos que inicialmente foi apresentado 182 
o balanço de implementação das ações do PRH e que a oficina trabalhou com as ações que ainda não 183 
foram iniciadas no Plano, onde, na oportunidade, os grupos indicaram quais são as ações prioritárias 184 
para os próximos dois anos (1 ciclo). A metodologia adota durante a oficina foi para garantir que todos 185 
possam conversar sobre as ações, esclarecer dúvidas e apresentar suas opiniões. Informou que as 186 
ações pontuadas pelos participantes levaram em consideração dois critérios: 1º) Urgência da ação e 187 
2º) Governabilidade da ação. Dando prosseguimento, passou a apresentar as diversas ações 188 
priorizadas pelos participantes da oficina, essas distribuídas em três componente, sendo: Componente 189 
1 – Gestão de Recursos Hídricos (Ações: Criação das Comissões de Açudes, de acordo com as 190 
atribuições estabelecidas na Deliberação CBH nº 18/2014. Regulamentação da composição e das 191 
atribuições do Grupo Técnico Operacional, considerando as diretrizes do PRH e os marcos regulatórios 192 
dele resultantes e Realização de estudo sobre potencial de reuso na bacia). Componente 2 – Estudos 193 
de Apoio para a Gestão de Recursos hídricos (Ação: Realização de estudo para caracterização de 194 
detalhe dos sistemas aquíferos: a) da bacia do rio do Peixe, b) Açu e c) Jandaíra, a partir de dados 195 
primários e secundários, caracterizando geometria, produtividade, reservas hídricas, volumes 196 
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explotados e modelagem matemática) e Componente 3 – Estudos e Projetos de Medidas Estruturantes 197 
(Ações: Projeto Básico - Recuperação do Canal do Pataxó. Estudos e projeto de reabilitação do 198 
Perímetro Irrigado do Baixo Açu e concepção do novo modelo de exploração e estudos e projetos de 199 
implantação do Perímetro Irrigação do Mendubim). No que se refere as novas proposições, a serem 200 
implantadas e/ou reavaliadas na fase de revisão do PRH, prevista para 2021, também por 201 
componentes, apresentou diversas ações, dentre elas,  o Macrozoneamento – ZEE Rio Grande do 202 
Norte, Projeto de recuperação do Canal do Perímetro Irrigado de Souza (várzeas de São Gonçalo), 203 
Modernização do Perímetro de Irrigação de São Gonçalo, Projeto de recuperação e manutenção do 204 
Canal da Redenção, Estudos para avaliação e recuperação da mata ciliar dos rios da Bacia, Estudo de 205 
Sustentabilidade financeira para a Bacia – cobrança e chegada da água do PISF e Retomada do Projeto 206 
de Irrigação Piancó I e II – Itaporanga, Boa Ventura, Piancó, Diamante e Ibiará. Finalizando, disse que 207 
a Bacia do PPA conta com um CBH que busca uma atuação integrada entre os órgãos gestores e os 208 
usuários da Bacia no enfrentamento dos conflitos pelos usos dos recursos hídricos e dos efeitos da 209 
estiagem na bacia. Disse ainda que para a efetiva implementação do PRH PPA é fundamental a 210 
articulação e o envolvimento dos principais atores da região, principalmente órgãos gestores, 211 
organismos de bacia e usuários. Sétimo Ponto de Pauta: Apresentação do Parecer Técnico sobre as 212 
ações prioritárias 2019/2021 (Plano Plurianual), referenciado a partir do produto construído na 213 
Oficina de Planejamento. O Sr. Walace Medeiros de Oliveira, representante da CAGEPA e Coordenador 214 
da CTPI, referindo-se a metodologia utilizada na Ofícina de Planejamento, disse que a CTPI a 215 
considerou pertinente para construção das tabelas de priorização por componente e proposições de 216 
novas ações, contudo, a Câmara Técnica entende que há redundância quando analisadas as ações de 217 
ambas as tabelas, mas que o fato ocorre por uma não generalização da ação, ficando como caracteriza 218 
a necessidade da ação em um determinado Estado, quando na verdade a demanda é em toda a Bacia. 219 
No tocante as ações propostas no componente 1, a Câmara fez as seguintes considerações: 1ª) As 220 
Comissões de Acompanhamento dos reservatórios, apesar de poucas, já existem e devem ser 221 
fortalecidas, citando como exemplo a Comissão do Açude Público Lagoa do Arroz. 2ª) Quanto a 222 
regularização da composição e das atribuições do GTO a Câmara entende que a sua composição seria 223 
de membros indicados pela ANA e órgãos gestores dos recursos hídricos de cada Estado. 3ª) No 224 
fomento ao uso racional dos recursos hídricos a sugestão é que os responsáveis passassem a ser: ANA, 225 
Agencias/institutos Estaduais e Empresas Estaduais de fomento do agronegócio de cada Estado, 226 
substituindo o INSA. O objetivo seria a modernização e/ou adequações dos sistemas de irrigação 227 
utilizados atualmente pelos produtores rurais, de forma a torna-los mais eficiente. No tocante ao 228 
componente 3, a Câmara fez as seguintes considerações: 1ª) No que se refere ao projeto básico de 229 
recuperação do Canal do Pataxó, a Câmara entende que essa demanda deveria ser tratada de forma 230 
mais abrangente, haja vista tratar-se de estudos para recuperação e adequação de barragens, canais 231 
e perímetros de irrigação, onde se encaixaria outros equipamentos semelhantes e que passam pelo 232 
mesmo problema, como por exemplo o Canal da Redenção, Piató e do Baixo Açu. 2ª) Quanto aos 233 
estudos e projetos de implantação do perímetro de irrigação do Mendubim, a Câmara entende que tal 234 
demanda é objeto de política de estado (secretarias). Não existe nada executado e nem a ser 235 
melhorado, o Comitê deve concentrar energias em ações concretas e com objetividade para 236 
determinação das ações e métricas de acompanhamento. Dando prosseguimento, informou que os 237 
membros da CTPI, por consenso, decidiram por fazer duas recomendações ao CBH PPA, sendo: 1ª) A 238 
adoção de estratégias para divulgação do Plano de Recursos Hídricos da Bacia. Essas estratégias 239 
poderiam ser direcionadas as Assembleias Legislativas de cada estado, bem como também para as 240 
Câmaras e Prefeituras abrangidas pela Bacia e 2ª) a possibilidade da realização de uma visita técnica 241 
dos membros do Comitê a toda a extensão da Bacia (principais reservatórios e projetos). Por fim, 242 
apresentou a Plenária do CBH PPA o calendário de reuniões da Câmara Técnica, o qual está assim 243 
definido: 29ª Reunião – Dia 27.08 (Pauta: Cobrança pelo uso da Água); 30ª Reunião – Dia 24.09 (Pauta: 244 
Cobrança pelo uso da Água) e 31ª Reunião – Dia 29.10 (Pauta: Inserção dos grandes usuários e 245 
definição de usos insignificantes). Finalizadas as apresentações e sanadas todas as dúvidas dos 246 
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presentes, o Sr. Waldemir Fernandes de Azevedo, 1º Secretário do CBH PPA, apresentou a Plenária 247 
para aprovação a Deliberação nº 028/2019, parte integrante dessa ata, que “Aprova o Relatório da 248 
Implementação e Priorização das Ações do Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica dos Rios 249 
Piancó-Piranhas-Açu (1º Ciclo 2016-2021)”, conforme Parecer nº 001/2019 emitido pela CTPI, sendo 250 
essa aprovada por unanimidade. Oitavo Ponto de Pauta: Apresentação do orçamento financeiro 251 
previsto no Plano de Trabalho - Termo de Parceria nº 001/ANA/2015 – Siconv nº 817049/2015, 252 
assinado entre a Agência Nacional de Águas – ANA e Agência de Desenvolvimento Sustentável do 253 
Seridó – ADESE. A Sra. Janaína Santos, Técnica Financeira da ADESE, passou a fazer um resumo do 254 
Termo de Parceria - TP assinado entre a ANA e ADESE com valor orçado em 2.499.349,25 (Dois milhões, 255 
quatrocentos e noventa e nove mil, trezentos e quarenta e nove reais e vinte e cinco centavos), esse 256 
com duração de cinco anos, tendo como prazo final junho/2020. Informou que junto ao TP foi 257 
incorporado um Aditivo no valor de R$ 469.210,02 (Quatrocentos e sessenta e nove mil, duzentos e 258 
dez reais e dois centavos), totalizando R$ 2.968.559,28 (Dois milhões, novecentos e sessenta e oito 259 
mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e vinte e oito centavos). Dando prosseguimento, passou a 260 
apresentar as metas estabelecidas no TP, bem como, os valores destinados para cada meta, num total 261 
de oito, assim descritas: Meta A – Organização Interna (R$ 1.917.412,82); Meta B – Planejamento das 262 
Atividades do Comitê (R$ 167.308,00); Meta C – Comunicação e Mobilização Social (R$ 216.464,00); 263 
Meta D – Planejamento Estratégico (R$ 9.634,00); Meta E – Capacitação para a Gestão (R$ 76.504,00); 264 
Meta F – Processo Eleitoral (R$ 141.497,60); Meta G – Prestação de Contas (R$ 38.100,00) e Meta H – 265 
Projeto de Reuso de Água (R$ 401.638,86). Finalizando, apresentou dados financeiros por rubrica 266 
comparando o valor orçado x realizado. Em termos percentuais, informou que até junho/2019, 267 
incluindo o aditivo, foram utilizados 68,82% (R$ 2.072.673,96). Nono Ponto de Pauta: 268 
Encaminhamentos. Encerrados todos os debates, e por consenso, a Plenária deliberou que a Reunião 269 
Extraordinária do CBH PPA será realizada em Itaporanga/PB, dias 26 e 27 de setembro de 2019, com 270 
início às 14h, dia 26, e término às 13h, dia 27, tendo como principal ponto de pauta a “terceira entrada 271 
– Canal do Piancó”. Dia 26, pela manhã, será realizada visita ao Canal de Nova Olinda. A articulação 272 
junto ao Governo do Estado da Paraíba convidando-o para apresentar o Projeto do Canal do Piancó 273 
durante realização da Reunião Extraordinária ficará sob a responsabilidade do Sr. Francisco Lopes 274 
(Chico Lopes). Nada mais a tratar, O Sr. Paulo Lopes Varella Neto, Presidente do CBH PPA, agradeceu 275 
a presença, a participação e a colaboração de todos e deu por encerrada a reunião, solicitando ao 276 
Centro de Apoio a confecção da Ata da 20ª reunião para que essa seja posteriormente apresentada a 277 
plenária do CBH PPA para aprovação. Caicó/RN, 12 de julho de 2019 278 
 279 

 280 
 281 
 282 

Marcone de Medeiros Nunes 283 
Secretário do Centro de Apoio 284 

 285 
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 287 
 288 
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