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CÂMARA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL – CTPI 

 

ATA da 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

 

DATA: 28 de novembro de 2019 HORÁRIO: 09h00 às 17h00 

LOCAL: Universidade Federal de Campina Grande – UFCG – Campus de Pombal/PB. 

 

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 Rogério Paganelli Junqueira (84) 99600-0431 DPIVAS / 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 Vera Maria Lucas Ribeiro (84) 99991-4842 CAERN / Membro da CTPI 

07 Mozart Marques Dantas Junior (83) 98119-5916 SEIRHMA / Membro da CTPI 

08 André Lucas de Oliveira Nunes (84) 99934-1240 IGARN 

09 Marcone de Medeiros Nunes (84) 98896-1839 Secretário do Centro de Apoio 

 

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 vinte e oito de novembro de dois mil e dezenove, com início às nove horas, reuniram-se no Mini 

Auditório da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), Campus da cidade de Pombal/PB, localizado 

a Rua Jairo Vieira Feitosa, nº 1770, Bairro dos Pereiros, os membros da Câmara Técnica de Planejamento 

Institucional – CTPI acima relacionados, e convidados, para participarem da 31ª Reunião Ordinária desta 

Câmara, sendo a abertura feita pelo Coordenador da CTPI, Sr. Walace Medeiros de Oliveira.  

2 - 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. 
 

A reunião iniciou com as discussões sobre as duas propostas apresentadas, no entanto, o que mais suscitou 

discussão foi a questão de como iniciar o processo de definição de cobrança de água na Bacia. Todos 

reconhecem a necessidade e a urgência da discussão, tendo em vista a proposta de calendário proposto por 

Giordano na reunião anterior. Quanto ao início do processo, os membros da CTPI estão divididos entre os 

que acham que se deve escolher primeiro uma fórmula e aplicá-la como modelo adotado para a cobrança 
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e os que acham que se deve seguir as recomendações da ANA, em que primeiro deve-se ver em que o 

comitê de bacia deve investir nos próximos 5 anos, definir valores e a partir de então, definir a fórmula 

adequada e o preço. Nessa questão, a proposta do prof. João (membro da CTPI que já fez algumas avaliações 

entre PRH e relatório de atividades já realizado) é: pegar os investimentos que consta no PRH da bacia, 

definir as ações prioritárias e seus respectivos valores para se chegar a um montante a ser cobrado. Os 

componentes 1 e 2 do PRH seriam a base para se chegar às ações prioritárias. Não se chegou a um acordo 

e ficou para as próximas reuniões da CTPI, a definição. 
 

3 – Encaminhamentos. 

Finalizadas as discussões, foram encaminhados os seguintes pontos: 1º) Adoção do calendário proposto 

pela ANA para o ciclo de cobrança do CBH PPA; 2º) Definido que no primeiro semestre de 2021 o comitê de 

bacias Piancó-Piranhas-Açu estará com a proposta da CTPI para discussão do processo de cobrança; 3º) 

Primeira reunião da CTPI para discutir o tema da cobrança será em fevereiro de 2020, em data a ser 

marcada. 4º) O CBH PPA irá solicitar da ANA informações sobre as ações já implementadas no PRH e seus 

respectivos valores. De posse dessas informações a Secretaria Executivo do Comitê remeterá a CTPI para 

análise e discussão. 

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, seguida da assinatura 

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

Caicó/RN, 28 de novembro de 2019. 

 

 

 

 

 


