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CÂMARA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL – CTPI 
 

ATA da 32ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
 

DATA: 18 de fevereiro de 2020 HORÁRIO: 09h00 às 17h00 

LOCAL: Sede do CBH PPA, em Caicó-RN. 

 
PARTICIPANTES 

N° Nome Contato Entidade 

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

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

03 Alexandre Douglas de Souza (84) 99616-2908 PMAssú-RN/ Membro da CTPI  

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

05 Marcílio Macedo Torres (84) 99906-9981 DIBA / Membro da CTPI 

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

07 Pedro Crisóstomo Alves Freire (83) 98839-1864 AESA / Membro da CTPI 

08 Mozart Marques Dantas Júnior (83) 98819-5916 SEIRHMA / Membro da CTPI 

09 Giordano Bruno Carvalho (61) 2109-5226 Agencia Nacional de Águas - ANA 

10 Erica Samara A. B. de Almeida (83) 99652-2500 Representante da AESA 

 
PAUTA 

 

 Abertura;  

 Cobrança pelo uso da água na Bacia Hidrográfica Piranhas-Açu: Discussão a definição após modelos 
apresentados na reunião ordinária em Pombal/PB; 

 Encaminhamentos; e 

 Encerramento. 

 
ASSUNTOS TRATADOS 

1 - Abertura. 

No dia dezoito de fevereiro de dois mil e vinte, com início às nove horas, reuniram-se na Sede do CBH PPA, 
em Caicó/RN, os membros da Câmara Técnica de Planejamento Institucional – CTPI, acima relacionados, 
para participarem da 32ª Reunião Ordinária desta Câmara, sendo a abertura feita pelo coordenador da 
CTPI, o Sr. Wallace Medeiros de Oliveira, onde, na oportunidade, comunicou a todos que o Sr. Wilde 
Cardoso Gontijo Junior, Coordenador da COMAR, iria participar da reunião por vídeo conferência. 

2 – Cobrança pelo uso da água na Bacia Hidrográfica Piranhas-Açu: Discussão a definição após modelos 
apresentados na reunião ordinária em Pombal/PB; 

Iniciou-se a reunião com o Sr. Walace fazendo referência a reunião que houve em janeiro, em que órgãos 
gestores solicitaram uma aceleração da discussão da cobrança de água na bacia, o que foi contestado por 
alguns membros da reunião que não iriam acelerar discussão e decisões somente porque órgãos gestores 
querem. Passou-se a uma breve discussão sobre os dois modelos de cobrança de água apresentado na 
últilma reunião de 2019, na qual o professor Eneás da UFCG e Giordano da ANA, apresentaram suas 
respectivas propostas. Mais uma vez, levantou-se a questão se seria necessário primeiro discutir os usos 
insignificantes para depois partir para discussão de modelo. Nesse momento houve esclarecimento por 
parte do Sr. Wilde dizendo que os marcos regulatórios já existentes, nos dois estados e ANA já 
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contemplavam essa questão e bastava fazer uma análise e sistematização para verificar. Giordano, 
também fez referência à resolução da ANA que trata do assunto e, talvez, fosse necessário apenas alguns 
ajustes para serem pevados ao CNRH. Na sequencia Giordano fez uma breve apresentação do modelo 
indicado pela ANA e aa necessidade de definir bem os objetivos da cobrança de água, investimentos em 
ações que tenham significância e e cobrança vinculada ao que consta no PRH. Quanto ao modelo 
apresentado por Giordano, não houve muitas questões discutidas e deixou claro que seria o modelo 
adotado. Depois de algumas discussões ficou de consenso, pois não houve questionamento sobre a 
necessidade de definir o valor da água com base nas ações prioritárias que constam no PRH, obedecendo 
os critérios já referidos. Foi apresetando ao grupo uma simulação de valores em três cenários possíveis e 
passou-se a fazer uma avaliação do relatório de atividades que foram implementadas, que faltavam e que 
estavam em execução. Priorizou-se, para efeito da simulação algumas ações e aplicou ao modelo, para 
que o grupo observa-se como se comportaria os valores a serem arrecadados, valor da água e valor das 
ações a serem implementadas. Isso ficou apenas como exercício de simulação e que na próxima reunião 
iria de fato definir que ações, valores a serem arrecados e valor da água. 
 

3 - Encaminhamentos 

1º) A CTPI voltará a se reunião na cidade de Caicó/RN, dia 12 de março de 2020, com início às 09h00, para 
definir três propostas de cenários de modelos de cobrança na Bacia, devendo esses serem apresentados a 
Plenária do CBH PPA quando da realização da sua 22ª Reunião Ordinária, com data prevista para os dias 
23 e 24 de abril de 2020. 2º) A CTPI, por consenso, decidiu por não elaborar calendário de reuniões para o 
ano 2020. A 34ª Reunião da CTPI será agendada durante realização da 33ª reunião e assim 
sucessivamente. 3º) O Centro de Apoio deverá manter contato com o Prof° Dr. Eneas Dantas da Silva 
BNeto, convidando-o para participar da 33ª reunião desta Câmara. 

4 – 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, 18 de fevereiro de 2020. 
 
 
 
 

                               
 

 


