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ATA DA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

 

Abertura. Às 14 (quatorze) horas do dia 28 (vinte e oito) de maio de 2021, o Senhor Paulo Lopes Varella 1 
Neto, representante da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos – SEMARH-2 
RN e Presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica dos rios Piancó-Piranhas-Açu - CBH PPA, solicitou 3 
verificação do quórum para que fosse aberta a 10ª Reunião Extraordinária do comitê, realizada de 4 
forma virtual, que totalizou 19 (dezenove) membros, quórum insuficiente para iniciar os trabalhos. Em 5 
segunda chamada, 30 (trinta) minutos após a primeira, conforme determina o Art. 19 do Regimento 6 
Interno, o quórum totalizou 30 (trinta) membros com direito a voto, dentre os 33 (trinta e três) 7 
membros participantes, conforme relação abaixo, parte integrante desta ata, quórum suficiente para 8 
que fosse aberta a 10ª Reunião Extraordinária. Além dos membros do CBH PPA, a reunião contou 9 
também com a participação dos representantes da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Seridó 10 
– ADESE, abaixo identificados. Iniciando, o Sr. Paulo Lopes Varella Neto, Presidente do CBH PPA, após 11 
saudar os participantes, comunicou a todos que a 10ª Reunião Extraordinária, conforme deliberado 12 
pela plenária, iria tratar apenas do processo eleitoral do comitê, passando, a seguir, a palavra ao Sr. 13 
Waldemir Fernandes de Azevedo, representante da Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado 14 
da Paraíba – AESA-PB e 1º Secretário do CBH PPA, para que esse conduzisse os trabalhos. Com a 15 
palavra, o 1º Secretário relatou que o tema em questão merece uma boa atenção por parte dos 16 
membros do comitê e que, após apresentação a ser feita pela Agência de Desenvolvimento Sustentável 17 
do Seridó – ADESE, todos seriam ouvidos. Na oportunidade, solicitou aos membros que ao defenderem 18 
seu posicionamento sintetizem suas falas, o que tornará a reunião mais produtiva. Esclarecimentos 19 
feitos, o Sr. Waldemir Fernandes convidou o Sr. Emídio Gonçalves de Medeiros, representante da 20 
Agência de Desenvolvimento Sustentável do Seridó – ADESE e Coordenador do Escritório de Apoio ao 21 
CBH PPA, para dar início a sua apresentação tendo como foco os “prazos e etapas relacionados ao 22 
processo eleitoral do comitê, Gestão 2021-2025”. Iniciando, o Sr. Emídio Gonçalves informou a todos 23 
que os prazos previstos para realização do processo eleitoral, conforme Termo de Colaboração n° 24 
01/2020/ANA, assinado entre a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico – ANA e pela Agência 25 
de Desenvolvimento Sustentável do Seridó – ADESE, estão assim definidos: “Contratação e capacitação 26 
dos mobilizadores sociais, até 30/07/2021”; e “realização dos encontros regionais, inscrições, 27 
habilitação dos inscritos, plenárias setoriais e assembleia de posse dos novos membros, de 01/08/2021 28 
a 31/12/2021”. Dando prosseguimento, passou a apresentar as etapas que contemplam o processo 29 
eleitoral do comitê, num total de 03 (três), assim descritas: 1ª Etapa - de responsabilidade da Diretoria 30 
Colegiada do CBH PPA: Aprovação e publicação de 03 (três) deliberações: Primeira Deliberação: que 31 
dispõe sobre normas, procedimentos e critérios para o processo de indicação e eleição dos membros 32 
do Comitê da Bacia Hidrográfica do rio Piancó-Piranhas-Açu; Segunda Deliberação: que define os 33 
procedimentos a serem adotados nas Plenárias Setoriais para a eleição dos membros, titulares e 34 
suplentes, representantes dos segmentos de usuários, das organizações civis e dos poderes públicos 35 
municipais, do CBH Piancó-Piranhas-Açu; e Terceira Deliberação: que institui a Comissão Eleitoral do 36 
Comitê da Bacia Hidrográfica do rio Piancó-Piranhas-Açu (2 representantes do Estado da Paraíba, 2 do 37 
Estado do Rio Grande do Norte e 1 do Governo Federal); 2ª Etapa – de responsabilidade da Comissão 38 
Eleitoral: definição de cronograma/prazos para realização do processo contemplando todas as suas 39 
etapas (encontros regionais/municípios escolhidos, período de inscrições, período de análise das 40 
inscrições, divulgação dos habilitados, impugnação e recursos, análise das impugnações e recursos, 41 
divulgação final dos habilitados, plenárias setoriais/município escolhidos e assembleia de posse dos 42 
membros eleitos); e 3ª Etapa – de responsabilidade da Comissão Eleitoral: que contempla da 43 
publicação do edital de convocação para habilitação ao processo eleitoral  para  escolha dos membros 44 
do Comitê da Bacia Hidrográfica do rio Piancó-Piranhas-Açu - Gestão 2021-2025. Finalizando, o Sr. 45 
Emídio Gonçalves se colocou à disposição de todos para maiores esclarecimentos. Com a palavra, o Sr. 46 
Waldemir Fernandes, 1º Secretário, solicitou esclarecimentos do representante da Adese acerca dos 47 
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seguintes pontos: 1º) qual o tempo destinado aos mobilizadores sociais para que esses realizem todo 48 
o trabalho de mobilização juntos as instituições e meios de comunicação. 2º) Se a Adese teria 49 
condições de disponibilizar aos mobilizadores sociais ferramentas necessárias, e de forma on-line, para 50 
que os mesmos possam realizar as inscrição dos interessados, caso o processo venha a acontecer 51 
conforme programado no Termo de Colaboração.  Em resposta, o Sr. Emídio Gonçalves o informou 52 
que o tempo previsto para os trabalhos de mobilização social, contemplando todas as etapas, é de 90 53 
(noventa) dias e que esses prazos serão analisados e aprovados pela Comissão Eleitoral. Em relação ao 54 
suporte on-line, o Sr. Emídio Gonçalves relatou que a Adese não dispõem de recursos para este fim, 55 
porém, como nos processos anteriores, a Adese firma parcerias com diversas instituições para 56 
recebimento de toda documentação inerentes a inscrição dos interessados. Ainda sobre o assunto, 57 
informou que os recursos destinados ao processo eleitoral, em particular, aos mobilizadores sociais, 58 
dizem respeito a questões relacionados ao transporte para deslocamento, combustível, hospedagens, 59 
alimentação, etc. Esclarecimento feitos, o Sr. Waldemir Fernandes solicitou saber do Sr. Emídio 60 
Gonçalves qual o posicionamento da Adese em relação a realização do processo eleitoral, sendo dito 61 
pelo mesmo que, após reunião com toda a equipe, tendo em vista os decretos publicados pelos 62 
gestores dos dois Estados, Rio Grande do Norte e Paraíba, bem como, os publicados pelos Prefeitos 63 
municipais, esses relacionados ao COVID-19, a posição da Adese era de solicitar a plenária do comitê 64 
o adiamento de prazo para realização do processo. Com a palavra, o Sr. Francisco José Bernardino 65 
(Pila), representante da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba - FIEP-PB, propôs a prorrogação 66 
dos mantados dos membros do comitê, e consequentemente, dos membros da Diretoria Colegiada, 67 
por 06 (seis) meses, devendo, após esse prazo, ser deflagrado, de forma presencial, o processo eleitoral 68 
do comitê, haja vista que grande parte da população já estará vacinada contra o COVID-19. O Sr. Josué 69 
Diniz de Araújo, representantes dos usuários, relatou que na cidade onde reside, São Bento/PB, todas 70 
as Instituições estão fechadas, não havendo, no momento, nenhum tipo de reunião presencial. Na 71 
oportunidade, propôs que o adiamento para realização do processo eleitoral seja de 01 (ano). O Sr. 72 
Luiz Salvino, representantes dos usuários, tendo em vista a situação atual vivenciada pela população 73 
da região onde reside, Vale do Açu, agravada pela pandemia, posicionou-se favorável a prorrogação 74 
dos mandatos por 06 (seis) meses. A Sra. Maria Geny Formiga de Faria, representante da Companhia 75 
de Águas e Esgotos do Estado do Rio Grande do Norte - CAERN, posicionou-se favorável a realização 76 
do processo eleitoral de forma presencial, dessa forma, os trabalhos de mobilização e de votação não 77 
seriam prejudicados, sendo realizados com total transparência. Em relação ao tempo de prorrogação, 78 
disse ser precipitado determinar prazos para sua realização, 06 (seis) meses ou 01 (ano), devendo 79 
ocorrer quando for possível. O Sr. João Batista Alves, representante da Universidade Federal de 80 
Campina Grande - UFCG – Campus Patos/PB, e Sr. Clemilson Jackson Barros Lacerda, representante da 81 
Aquicultura, seguindo a proposta apresentada pelo Sr. Josué Diniz, posicionaram-se favoráveis a 82 
prorrogação dos mandatos dos membros atuais por mais 01 (um) ano, prazo, que no seu entender, 83 
grande parte da população estará vacinada e imunizada. O Sr. Demilson Lemos de Araújo, 84 
representante da Secretaria de Estado do Desenvolvimento da Agropecuária e da Pesca - SEDAP-PB, 85 
considerando os decretos estaduais e municipais, relacionados a aglomeração, considerando que a 86 
vacinação ainda não avançou e buscando preservar aquelas pessoas que estarão na linha de frente, 87 
posicionou-se favorável ao adiamento por, pelo menos, 06 (seis) meses, momento que poderá ser feita 88 
uma nova avaliação. O Sr. Walace Medeiros de Oliveira, representante da Companhia de Águas e 89 
Esgotos do Estado da Paraíba - CAGEPA, reforçando as palavras ditas pelo Sr. Demilson Lemos, disse 90 
que eleição nesse momento seria um ato irracional e que o comitê não poderia abrir mão do processo 91 
de mobilização. Em relação ao tempo de prorrogação dos mandados posicionou-se favorável a 06 (seis) 92 
meses, durante esse período, e não estando o País com condições sanitárias para realização do 93 
processo, o comitê fará uma nova avaliação. Finalizadas as falas, o Sr. Waldemir Fernandes de Azevedo, 94 
1º Secretário, relatou a todos que, em conformidade com o posicionamento dos membros, dois pontos 95 
estavam claros: 1º) Que os membros do CBH PPA estavam favoráveis a prorrogação dos mandatos e 96 
2º) a existência de duas propostas, 01 (uma) para prorrogação de 06 (seis) meses e 01 (uma) para 97 
prorrogação de 01 (ano). Como forma de agilizar os trabalhos, e sendo consenso entre os membros, o 98 



                                                             
                                                            COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PIANCÓ-PIRANHAS-AÇU – CBH PPA 
                                                                          Instituído pelo Decreto Presidencial s/nº de 29 de novembro de 2006. 

 

 

Praça Dom José Delgado, N° 51-A (1ª Andar da Rádio Rural), Bairro Paraíba, CEP 59.300-000 – Caicó/RN 
Fone/Fax (84) 3417-2948 – Celulares: (84) 8896-1840 ou 8896-1839 ou 8896-1844 

E-mails: coordenador-cbh-ppa@adese.com.br ou secretario-cbh-ppa@adese.com.br 
www.cbhpiancopiranhasacu.org.br 

Sr. Waldemir Fernandes colocou para deliberação da plenária “proposta de prorrogação dos 99 
mandatos dos membros do CBH Piancó-Piranhas-Açu” que por unanimidade foi aprovada. Após 100 
votação, o Sr. Waldemir Fernandes abriu novamente o debate para que os membros defendessem 101 
suas propostas, 06 (seis) meses ou 01 (um) ano. Com a palavra, o Sr. Demilson Lemos de Araújo, 102 
representante da SEDAP, voltou a defender a prorrogação por 06 (seis) meses, durante esse período o 103 
comitê votaria a se reunir para avaliar a situação, e não havendo a possibilidade da realização do pleito 104 
esse seria novamente adiado por mais 06 (seis) meses. O Sr. João Batista Alves, representante da UFCG 105 
– Campus Patos/PB, em defesa do seu posicionamento, 01 (um) ano de prorrogação, disse que as 106 
discussões, caso seja aprovada a prorrogação por 06 (seis) meses, irão ocorrer entre os meses de 107 
novembro e dezembro, e pela situação vivenciada atualmente esse aspecto tende a não melhorar, 108 
visto que a população não estará totalmente vacinada. Após o posicionamento do Sr. João Batista 109 
Alves, e a título de esclarecimento, o Sr. Waldemir Fernandes informou a todos que os membros do 110 
CBH PPA foram empossados em 23 de novembro de 2017, portanto, a prorrogação dos mantados se 111 
dará a partir de novembro de 2021. O Sr. Clemilson Jackson Barros Lacerda, representante da 112 
Aquicultura, após esclarecimento feito pelo Sr. Waldemir Fernandes, retirou sua proposta para 113 
prorrogação de 01 (um) ano, ao tempo que posicionou-se favorável a proposta apresentada pelo Sr. 114 
Walace Medeiros de Oliveira e Sr. Demilson Lemos de Araújo, proposta essa seguida também pelo Sr. 115 
Francisco José Bernardino (Pila), representante da FIEP-PB e Sr. Porfírio Catão Cartaxo Loureiro, 116 
representante da Secretaria de Estado da Infraestrutura, dos Recursos Hídricos e do Meio Ambiente – 117 
SEIRHMA-PB. O Sr. José Procópio de Lucena, representante do Serviço de Apoio aos Projetos 118 
Alternativos Comunitários - Seapac e 2º Secretário do CBH PPA, se posicionou favorável a prorrogação 119 
por 06 (seis) meses, devendo o assunto ser levado para discussão da plenária dia 25 de novembro de 120 
2021, momento que será realizada a 24ª Reunião Ordinária do comitê. O Sr. Manoel Moisés Ferreira 121 
de Queiroz, representante da UFCG – Campus Pombal/PB, levando em consideração que os meses de 122 
dezembro e janeiro, virada do ano, são meses difíceis de trabalhar, principalmente quando se trata de 123 
processo de mobilização social, propôs que a prorrogação dos mandatos dos membros do CBH PPA 124 
fosse de 08 (oito) meses. Encerradas as discussões, e considerando que na sua grande maioria os 125 
membros do comitê se posicionaram por prorrogar os mandatos em 06 (seis) meses, o Sr. Waldemir 126 
Fernandes solicitou saber do Sr. Manoel Moisés (prorrogação por oito meses), Sr. Josué Diniz e Sr. João 127 
Alves (prorrogação por um ano) se eles manteriam suas propostas. Em resposta, O Sr. Manoel Moisés 128 
posicionou-se pela retirada da sua proposta, enquanto que o Sr. Josué Diniz e Sr. João Alves 129 
mantiveram suas posições. Não havendo consenso, o Sr. Waldemir Fernandes encaminhou para 130 
deliberação da plenária duas proposta: 1ª) prorrogação dos mandatos dos membros do comitê por 01 131 
(um) ano e 2ª) prorrogação dos mantados dos membros do comitê por 06 (seis) meses, devendo o 132 
assunto ser levado para nova discussão em novembro de 2021, durante realização da 24ª Reunião 133 
Ordinária do CBH PPA. Computados os votos, a proposta para prorrogação dos mantados dos 134 
membros do CBH PPA por 06 (seis) meses obteve 32 (trinta e dois) votos favoráveis, enquanto que 135 
a proposta para prorrogação dos mandatos por 01 (um) ano obteve 02 (dois) votos favoráveis. Nada 136 
mais a tratar, O Sr. Paulo Lopes Varella Neto, Presidente do CBH PPA, agradeceu a presença, a 137 
participação e a colaboração de todos e deu por encerrada a reunião. Esta ata foi lavrada e assinada 138 
por mim, Marcone de Medeiros Nunes, seguido das assinaturas do Presidente e do 1º Secretário do 139 
CBH Piancó-Piranhas-Açu. Caicó/RN, 13 de maio de 2021. 140 
 141 

 142 
Marcone de Medeiros Nunes 143 

Secretário do Escritório de Apoio ao CBH PPA 144 
 145 

                      146 
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RELAÇÃO DOS PARTICIPANTES DA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

Por videoconferência – Dia 28/05/2021 
 
 

Nº MEMBROS DO CBH PIANCÓ-PIRANHAS-AÇU 

   
01 Alexandre Douglas de Souza Titular 

02 Antonione Pontes Abrantes Titular 

03 Artur Moisés Gonçalves Lourenço Titular 

04 Clemilson Jackson Barros Lacerda Titular 

05 Cleysyvan de Souza Macedo Titular 

06 Demilson Lemos de Araújo Titular 

07 Francisco José Bernardino Titular 

08 Francisco Lopes da Silva Titular 

09 Frederico Willians Romano Suplente com direito a voto (Obs: Titular ausente) 

10 Humberto Gomes de Nascimento Suplente com direito a voto (Obs: Titular ausente) 

11 Jacodemes Garrido de Sousa Titular 

12 João Batista Alves Titular 

13 João Batista Pereira de Medeiros Suplente com direito a voto (Obs: Titular ausente)  

14 José Evânio Vieira Suplente com direito a voto (Obs: Titular ausente) 

15 José Ricardo de Medeiros Titular 

16 José Procópio de Lucena Titular 

17 Josué Diniz de Araújo Titular  

18 Luiz Salvino Titular 
 19 Manoel Moisés Ferreira de Queiroz Titular 

20 Maria da Guia da Silva Araújo Suplente com direito a voto (Obs: Titular ausente) 

21 Maria de Fátima Freitas Titular 

22 Maria de Lourdes Santana dos S. e Araújo Titular 

23 Maria Geny Formiga de Farias Titular 

24 Paulo Lopes Varella Neto Titular 

25 Porfírio Cartão Cartaxo Loureiro Titular 

26 Sérgio Luiz Macedo Titular 

27 Tarcísio Nascimento de Almeida Titular 

28 Vera Maria Lucas Ribeiro Titular 

29 Walace Medeiros de Oliveira Titular 

30 Waldemir Fernandes de Azevedo Titular 

31 Carlos Nobre de Oliveira Suplente de Paulo Lopes Varella Neto 

32 Isalúcia Barros Cavalcanti Maia Suplente de Sérgio Luiz Macedo 

33 Pedro Crisóstomo Alves Freire Suplente de Waldemir Fernandes Azevedo 
    

Nº CONVIDADOS 

  
 01 Emídio Gonçalves de Medeiros  ADESE 

02 Francisco de Assis Araújo  ADESE 

03 José Geraldo Faustino de Oliveira  Setor de Comunicação da ADESE 

04 Marcone de Medeiros Nunes ADESE 

 


