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Ofício N° 020/2020 - DC                       Caicó/RN, 14 de maio de 2020. 
 
 
A Sua Senhoria o Senhor 
RODRIGO FLECHA FERREIRA ALVES  

Superintendente de Regulação 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, Via Açude Curema 
 
 
Prezado Senhor, 

     
Ao cumprimentá-lo, informamos a Vossa Senhoria que este Comitê recebeu, via 

WhatsApp - Grupo CBH PPA - Membros, solicitação do Sr. Walace Medeiros de Oliveira, Gerente do 

Regional do Rio do Peixe - CAGEPA, para que a Diretoria Colegiada do CBH PPA mantivesse contato 

com a ANA alertando para o baixo nível de água na captação da CAGEPA, no município de 

Pombal/PB, fato esse acarretado pela diminuição das chuvas nos últimos dias no trecho 

Coremas/Pombal/PB. 

Assim sendo, e como forma de atender as necessidades do consumo humano, 

conforme determina a Lei 9.433, este Comitê, conjuntamente com os órgãos gestores da PB e RN, 

se posiciona favorável ao aumento da defluência, via Açude Curema, atualmente em 1,2 m³/s para 

1,5 m³/s, vazão suficiente para restabelecer o fluxo de água para atender a adutora Sabugi, e 

consequentemente o município de Pombal/PB. 

Aproveitamos a oportunidade para informar que o Comitê continuará acompanhando 

sistematicamente as condições de operações das captações na PB e RN na perspectiva de contribuir 

com a gestão eficiente das águas neste trecho do rio Piancó-Piranhas 

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

seu coordenador, Sr. Emídio Gonçalves de Medeiros, pelos telefones: (84) 3417-2948 e 98896-1840 

ou pelo endereço eletrônico coordenador-cbh-ppa@adese.com.br, ou o 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. 

Certos da atenção que nos será dispensada, agradecemos antecipadamente enquanto 

renovamos protestos de estima e consideração, 

Atenciosamente,  
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