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Novos membros do Comitê da Bacia Hidrográfica Piancó 
Piranhas Açu foram empossados durante Assembleia

 Os membros titulares e suplentes 
do Comitê da Bacia Hidrográfica dos rios 
Piancó-Piranhas-Açu, eleitos e indicados 
pelas instituições de Governo, na esfera Es-
tadual e Federal, para a Gestão 2022-2026, 
foram empossado na manhã desta quinta-
-feira (19/05), durante a Assembleia Geral 
de Posse que aconteceu no auditório da Or-
dem dos Advogados do Brasil – OAB do 
município de Sousa/PB. Após a posse dos 
membros, durante o mesmo evento, aconte-
ceu a eleição da nova Diretoria Colegiada 
do CBH PPA, para um biênio compreenden-
do o período de 2022-2024.
 A Assembleia de Posse contou com 
a presença de autoridades civil e convida-
dos. Representando a Agência Nacional de 
Águas e Saneamento Básico – ANA, estive-
ram presentes os diretores Felipe de Mello 
Sampaio Cunha e Ana Carolina Argolo 
Nascimento de Castro, além dos superin-
tendentes Humberto Gonçalves e Tibério 
Pinheiro. A Agência de Desenvolvimento 
Sustentável do Seridó – ADESE foi repre-
sentada no evento pelo Diretor-Executivo, 
José Vanderli. Também estiveram presentes 

Usuários de Água (40%) e 11 membros do 
segmento Sociedade Civil (27,5%), além 
dos membros indicados pelas instituições 
de Governo, na esfera Estadual e Federal. 
O comitê está inserido na bacia hidrográfi-
ca dos rios Piancó-Piranhas-Açu, nos Esta-
dos da Paraíba (60%) e do RN (40%).

o Prefeito de Sousa/PB Tayrone Braga e 
o Presidente da Câmara de Vereadores de 
Sousa/PB, Radamés Gênesis.
 O Comitê da Bacia Hidrográfica 
dos rios Piancó-Piranhas-Açu é composto 
por 13 membros do Segmento Poder Pú-
blico (32,5%), 16 membros do Segmento 

Confira as principais informações sobre o processo eleitoral do Comitê da Bacia Hidrográfica do Piancó-Piranhas-Açu

Confira a nova composição da Diretoria Colegiada eleita para o biênio 2022-2024
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Waldemir Fernandes é eleito presidente do CBH PPA

 O advogado e Diretor de Gestão de 
Apoio Estratégico da AESA, Waldemir Fer-
nandes de Azevedo é o novo presidente do 
Comitê da Bacia Hidrográfica dos rios Pian-
có-Piranhas-Açu. 
 Ele foi eleito durante a Assembleia 
Geral de Posse dos membros do CBH PPA 
que aconteceu na manhã do dia 19/05/2022 
no auditório da OAB de Sousa/PB, para um 
mandato de dois anos, compreendendo o pe-
ríodo de 2022 a 2024.
 “Vamos dar continuidade a todo 
trabalho que já foi muito bem feito pela dire-
toria passada, conduzida por Paulo Varella. 
Temos a atualização do Plano de Recursos 
Hídricos da bacia que foi aprovado este ano, 
na 25ª Reunião Ordinária, então temos que 
lutar para colocar em prática. Com certeza, 
a implementação do PRH da nossa bacia é 
nossa grande meta e prioridade para os pró-
ximos anos, além de outras ações que vamos 
implementar”, destacou o novo presidente 
do CBH PPA.
 Waldemir Fernandes de Azevedo 
é graduado em Direito pela Universidade 
Estadual da Paraíba – UEPB, pós graduado 
em Direito Civil pela UEPB, pós graduado 
em Gestão Pública na Escola de Contas do 
Tribunal de Contas da Paraíba, doutorando 
em Direito na Universidade Buenos Aires 
– UBA e procurador da Companhia de De-
senvolvimento de Recursos Minerais da Pa-

vedo - segmento Poder Público Estadual 
da Paraíba;

Vice-presidente: Francisco Auricélio de 
Oliveira Costa - segmento Poder Público 
Estadual do Rio Grande do Norte;

1º Secretário: Raimundo Inácio da Silva 
Filho - segmento Sociedade Civil - Insti-
tuições de Ensino  e Pesquisa do Rio Gran-
de Norte;

2º Secretário: Jacodemes Garrido de Sou-
sa - segmento Usuários - Irrigação e Uso 
Agropecuário da Paraíba

raíba. Atualmente, exerce o cargo de Di-
retor de Gestão de Apoio Estratégico da 
Agência Executiva de Gestão das Águas 
da Paraíba – AESA e foi empossado 
membro titular do CBH PPA representan-
do a AESA, no segmento Poder Público 
Estadual da PB.
 Além da eleição do presiden-
te, os membros do Comitê da Bacia Hi-
drográfica dos rios Piancó-Piranhas-Açu 
elegeram a nova Diretoria Colegiada para 
o biênio 2022/2024. A nova composição 
ficou definida da seguinte forma:

Presidente:Presidente: Waldemir Fernandes de Aze-

O Comitê da Bacia Hidrográfica do rio Piancó-Piranhas-Açu é composto por representantes dos Estados da Paraíba e do Rio Grande do Norte
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Diretores da ANA ressaltam importância do CBH PPA 
para o gerenciamento hídrico do Brasil 

 Dois dos cinco diretores da Agên-
cia Nacional de Água e Saneamento Básico 
– ANA estiveram presentes na Assembleia 
Geral de Posse dos membros do Comitê da 
Bacia Hidrográfica dos rios Piancó-Pira-
nhas-Açu (CBH PPA) e ressaltaram a im-
portância do CBH PPA para o sistema de 
gerenciamento hídrico do Brasil. Ana Ca-
rolina Argolo Nascimento de Castro e Fili-
pe de Mello Sampaio Cunha estiveram na 
Assembleia Geral de Posse acompanhados 
dos Superintendentes Humberto Gonçalves 
e Tibério Pinheiro.
 “Estamos vendo um comitê que 
tem funcionado, que tem se articulado e pa-
cificado os usos múltiplos da água, o que é 
uma satisfação para a gente. Os instrumen-
tos que a ANA tem utilizado, como o Pro-
gestão e Procomitê, tem sido bem aplicados 
aqui na bacia. Assim como este comitê, que 
está renovando seus membros, a diretoria da 
ANA está iniciando uma nova fase, com no-
vos diretores, e com certeza vamos ter uma 
gestão de muito diálogo com as bacias e va-
mos aprimorar esses instrumentos para que 
possamos alcançar uma melhor integração”, 
explicou Felipe de Mello Sampaio.
 No entendimento dos diretores, o 
Comitê da Bacia Hidrográfica dos rios Pian-
có-Piranhas-Açu é referência para o Brasil 
quando o assunto é gerenciamento de recur-

 Para Ana Carolina Argolo Nasci-
mento de Castro, “o Comitê da Bacia Hi-
drográfica dos rios Piancó-Piranhas-Açu é 
extremamente importante para a Agência 
Nacional de Águas e Saneamento Básico. 
Com certeza, vamos continuar acompa-
nhando todas as discussões aqui da bacia e 
vamos dar o suporte que é necessário para 
que as nossas ações sigam em conjunto. 
É um prazer poder participar está presen-
te aqui na bacia. A nova diretoria da ANA 
está mais fortalecida ainda e vamos manter 
esse compromisso de fazer o máximo pos-
sível para o aprimoramento desta bacia”, 
finalizou.

sos hídricos. A justificativa para essa aná-
lise, segundo a ANA, é o enfrentamento 
as grandes secas que foram registradas 
nos últimos anos nos municípios paraiba-
nos e potiguares que integram a bacia.
 “O CBH PPA significa para o 
Brasil um exemplo de pacificação, depois 
de sete anos de muita crise hídrica com a 
seca e com uma atuação do comitê que 
hoje colhe os frutos do diálogo e do en-
volvimento da sociedade. Isso serve de 
exemplo, de motivação para outros comi-
tês, e nós desejamos levar essas boas prá-
ticas para os demais comitês do Brasil”, 
ressaltou o diretor.

Diretora da ANA durante entrega do Certificado de Posse aos novos membros do CBH PPA

Representantes da ANA no dispositivo de autoridades durante a Assembleia de Posse dos Membros do CBH PPA
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Comissão Eleitoral do CBH PPA faz avaliação positiva do 
Processo Eleitoral 2022

 As Plenárias Setoriais que elege-
ram os novos membros do Comitê da Bacia 
Hidrográfica dos rios Piancó-Piranhas-Açu, 
no Rio Grande do Norte e na Paraíba, foram 
consideradas positivas. A avaliação foi fei-
ta pela Comissão Eleitoral que coordena o 
Processo Eleitoral 2022 do CBH PPA. 
 As plenárias foram realizadas nos 
segmentos Usuários de Água, Poder Público 
Municipal e Sociedade Civil e acontecerem 
durante o mês de abril de 2022, nos municí-
pios de Alto dos Rodrigues, Caicó e Currais 
Novos, compreendendo o Rio Grande do 
Norte, e Itaporanga, Pombal e Sousa, com-
preendendo a Paraíba.
 “Tanto Paraíba quanto Rio Grande 
do Norte mostraram o interesse que tem na 
gestão dos recursos hídricos. Foi altamente 
concorrido, o número de inscritos superou 
as expectativas e isso só vai dar maior qua-
lidade ao nosso comitê. Estão todos de para-
béns, a participação foi grande e muito além 
da nossa expectativa, principalmente porque 
a preparação foi ainda no ano passado du-
rante um período crítico da pandemia e a 
gente não sabia o que estava para acontecer. 
Contudo, com todos os esforços, e a Adese 
na administração, tivemos um número de 
inscritos recorde, e um processo eleitoral 
bastente produtivo para o comitê”, destacou 
Waldemir Azevedo, primeiro secretário do 

eleitoral. Estamos bastante satisfeito com 
todo o processo eleitoral”, explicou.
 Para Helder Oliveira, “a expecta-
tiva é que esse mandato vindouro de qua-
tro anos enriqueça muito e construa um 
excelente debate para a bacia, tanto no Rio 
Grande do Norte quanto na Paraíba como 
um todo”, ressaltou ele.
 Vera Cirilo, integrante da Comis-
são Eleitoral também destaca a participa-
ção das pessoas no processo de escolha 
dos novos membros. “Estou feliz com a 
grande participação da sociedade, mostra 
o quanto as pessoas estão interessadas nas 
discussões hídricas, finalizou.

CBH PPA e membro da Comissão Eleito-
ral.
 O presidente da Comissão Elei-
toral, Pedro Freire, fez questão de para-
benizar todos os envolvidos no processo 
eleitoral, sobretudo nas plenárias seto-
riais. “Vencemos esse processo eleitoral 
de forma grandiosíssima e conseguimos 
escolher todos os novos membros para 
um mandato de mais quatro anos do Co-
mitê da Bacia Hidrográfica dos rios Pian-
có-Piranhas-Açu. Devo agradecer a todos 
os presentes, sobretudo a equipe do Escri-
tório de Apoio que nos assistiu com uma 
grande importância em todo o processo 

As Plenárias Setoriais foram realizadas nos segmentos de Usuários de Água, Poder Público Municipal e Sociedade Civil
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Durante 25ª Reunião Ordinária, CBH PPA aprova atualiza-
ção do Plano de Recursos Hídricos 

 Os membros do Comitê da Bacia 
Hidrográfica dos rios Piancó-Piranhas-Açu 
aprovaram nesta sexta-feira (06/05), duran-
te a 25ª Reunião Ordinária, a atualização 
do Plano de Recursos Hídricos da bacia. O 
PRH da bacia foi aprovado por unanimidade 
entre os presentes e, a partir de agora, pla-
no seguirá para o segundo ciclo com novas 
ações que serão implementadas em toda a 
bacia até o ano de 2026.
 A 25ª Reunião Ordinária do Co-
mitê da Bacia Hidrográfica dos rios Pian-
có-Piranhas-Açu aconteceu no auditório da 
Universidade Federal de Campina Grande, 
em Pombal/PB, e contou com a participação 
da Agência Nacional de Água, da empresa 
Profill Engenharia, responsável pela atuali-
zação do PRH da bacia, e de representantes 
do Governo da Paraíba e do Rio Grande do 
Norte.
 “O que o comitê tem agora com 
a atualização do plano é a programação de 
atuação para os próximos cinco anos. Não 
só do comitê, mas como os próprios órgãos 
gestores de água se programam para fazer a 
atuação em ações de melhoria, da compo-
nente de gestão, que vão determinar quais 
serão os melhores resultados para os recur-
sos hídricos”, explicou Carlos Bortoli, dire-
tor da empresa Profill Engenharia.
 Para o presidente do Comitê, Pau-
lo Varella, a aprovação da atualização do 
PRH da bacia é um momento histórico. “É 

tre os dois estados para fazer uma gestão 
harmoniosa do PRH da bacia”, ressaltou 
ele.
 A Agência Nacional de Água e 
Saneamento Básico – ANA entende que 
o momento é de relembrar tudo que já foi 
feito e olhar para frente e planejar o que 
precisa fazer. “Quais são as ações que ain-
da não foram feitas, o que precisa ser de-
talhado um pouco mais. Então é hora de 
olhar para os próximos cinco anos e rever 
o que é mais importante agora”, finalizou 
Rosana Evangelista, especialista em Regu-
lação e Recursos Hídricos e Saneamento 
Básico da Agência Nacional de Águas – 
ANA.

um momento histórico e relevante para a 
bacia. Esse talvez fosse a principal meta 
desse ciclo que se encerra. A revisão do 
plano significa que nós estamos planejan-
do o que vamos fazer em curto, médio e 
longo prazo. Tivemos um ciclo vitorioso 
e era importante dar continuidade”, desta-
cou.
 De acordo com o professor João 
Batista, membro do comitê, o PRH re-
presenta a base da política de Recursos 
Hídricos. “O plano é a base da política 
de Recursos Hídricos para desenvolver a 
gestão e o planejamento hídrico em uma 
bacia. O nosso comitê tem sido exemplar 
e há uma confluência de negociações en-

A 25ª Reunião Ordinária aconteceu no auditório da UFCG de Pombal e contou com a participação dos membros do CBH PPA e representantes da ANA
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Esse Plano traz uma série de ações estratégicas para a ba-
cia, avalia ANA sobre o PRH do Piancó-Piranhas-Açu

 A Agência Nacional de Águas e 
Saneamento Básico – ANA faz uma avalia-
ção positiva e traça metas evolutivas para 
a bacia do Piancó-Piranhas-Açu para os 
próximos anos. A avaliação foi feita pelos 
superintendes da agência após a aprovação 
do Plano de Recursos Hídricos durante a 25ª 
Reunião Ordinária do Comitê, que aconte-
ceu em Pombal (PB).
 A ANA participou do encontro re-
presentada pelos superintendentes Flávio 
Tröger, Humberto Gonçalves e Tibério Pi-
nheiro; e pela servidora Rosana Evangelis-
ta. Também estiveram na reunião a empresa 
responsável pela atualização do Plano de 
Recursos Hídricos da Bacia dos Rios Pian-
có-Piranhas-Açu e representantes dos go-
vernos da Paraíba e do Rio Grande do Norte.
 “Esse plano traz uma série de ações 
estratégicas e vem ao encontro de toda pro-
blemática que nós encontramos aqui na ba-
cia. Esse comitê vem implementando essas 
ações com a ajuda da Agência Nacional de 
Águas e dos órgãos gestores da Paraíba e 
do Rio Grande do Norte.  É um dos comi-
tês que mais avançou na implementação do 
plano atual. Já são mais de 60% de ações 
implementadas nesse período de quatro a 

explicou Tibério Pinheiro, Superintende 
de Implementação, de planos, programas e 
projetos da ANA.
 “O PRH do Piancó-Piranhas-Açu 
fortalece o nosso instrumento de planeja-
mento, fortalece o conceito de que o plano 
é dinâmico e vai sempre, progressivamen-
te, aperfeiçoado à medida que a gente con-
segue fazer um ajuste de rumos para que 
a gente possa continuar implementando as 
ações e resolvendo os problemas da bacia”, 
finalizou Flávio Tröger, Superintendente 
de Planejamento de Recursos Hídricos da 
ANA.

cinco anos”, destacou Humberto Gonçal-
ves, Superintendente de Apoio ao Sistema 
Nacional de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos da ANA.
 Depois da aprovação, o PRH da 
bacia vai entrar em seu segundo ciclo, 
com novas ações para a bacia. “Estamos 
entrando agora em um novo ciclo de im-
plementação, entendendo o que foi fei-
to, onde é que ousamos ou menos, para 
que a gente possa avançar na gestão da 
bacia com novas ações do plano. O desa-
fio agora é mobilizar a bacia para que ela 
conheça o seu plano e todas essas ações”, 

O Plano de Recursos Hídricos da Bacia vau entrar no segundo cilco, com novas ações para a bacia
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CBH PPA reúne órgãos gestores da PB e do RN para de-
bater águas do PISF na bacia do Piancó-Piranhas-Açu

 O Comitê da Bacia Hidrográfica 
dos rios Piancó-Piranhas-Açu (CBH PPA) 
reuniu, nesta quinta-feira (07/04) repre-
sentantes dos órgãos gestores da Paraíba 
e do Rio Grande do Norte para debater a 
operação e gestão das águas do Projeto de 
Integração do Rio São Francisco – PISF 
no trecho dos rios Piancó-Piranhas-Açu. A 
reunião aconteceu em Caicó e contou com a 
participação de representantes da Secretaria 
de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do 
RN (Semarh), Instituto de Gestão das Águas 
do RN – IGARN e da Agência Executiva de 
Gestão das Águas da Paraíba – AESA.
 “Precisamos discutir questões rela-
tivas a outorga, fiscalização e operação dos 
açudes que estão no trecho da bacia. O co-
mitê reuniu os órgãos gestores dos estados 
para começar a estabelecer essas questões. 
Evidentemente, que após o início desse pro-
cesso, ainda teremos outras conversas que 
vão envolver a ANA, o Ministério do De-
senvolvimento Regional e os demais esta-
dos receptores de água. Portanto, considero 
uma reunião proveitosa para tratar do assun-
to”, explicou Paulo Varella, presidente do 
CBH PPA.
 As águas do Rio São Francisco 

dricos do RN, João Maria Cavalcanti, “é 
fundamental que os dois estados possam 
entrar em consenso sobre o uso correto 
das águas do São Francisco. Ainda temos 
muitas dúvidas sobre a operacionalização 
e, por isso, vamos trazer para o debate a 
operadora do sistema, que é a Codevasf, 
para juntamos nossas ideias e tirar um con-
junto de pleitos para amadurecer a gestão e 
operação do PISF no trecho que envolve a 
nossa bacia”, finalizou.
 O Projeto de Integração do Rio 
São Francisco com Bacias Hidrográficas 
do Nordeste Setentrional – PISF é um 
projeto de infraestrutura hídrica que cap-
ta água no Rio São Francisco aduzindo-a 
para bacias hidrográficas do nordeste se-
tentrional nos estados do Ceará, Paraíba, 
Pernambuco e Rio Grande do Norte. Seu 
principal objetivo é garantir segurança hí-
drica, através da integração de bacias hi-
drográficas a uma região que sofre com a 
escassez e a irregularidade das chuvas: a 
região semiárida do Nordeste. O empre-
endimento está organizado em dois eixos 
principais de transferência de água: Eixo 
Norte (Trechos I e II) e Eixo Leste (Trecho 
V) e ramais associados.

entram na bacia dos rios Piancó-Piranhas-
-Açu através da recepção das águas na 
Barragem Caiçara, localizada no municí-
pio de São José de Piranhas/PB, e seguem 
pelo leito do rio até o município de Jardim 
de Piranhas, primeiro município potiguar 
a receber as águas do PISF. Em seguida, 
através do curso normal do rio Piranhas, 
as águas seguem pela Barragem de Oiti-
cica e seguem para a Barragem Armando 
Ribeiro Gonçalves, na região do Vale do 
Açu, último reservatório no RN antes de 
seguir com destino ao Oceano Atlântico.
 “Chegamos a vários consensos 
durante a reunião, sobretudo em questões 
que envolve os dois estados. O nosso pro-
pósito é fazer a discussão da chegada e 
da distribuição das águas através do co-
mitê em conjunto com os órgãos gestores, 
AESA e IGARN, além das secretarias 
estaduais de recursos hídricos dos dois 
estados. Além disso, vamos envolver na 
discussão as companhias de saneamento, 
a Caern no RN, e a Cagepa na Paraíba”, 
destacou Porfírio Loureiro, diretor-presi-
dente da AESA.
 De acordo com o secretário es-
tadual de Meio Ambiente e Recursos Hí-

As águas do Rio São Francisco entram na bacia através das águas na Barragem Caiçara, em São José de Piranhas/PB
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ANA realiza campanha de fiscalização de usos da água 
na bacia dos rios Piranhas-Açu (PB e RN)

 De 1º e 3 de junho, uma equipe com 
servidores da Agência Nacional de Águas e 
Saneamento Básico (ANA) estará na bacia 
do rio Piranhas-Açu (PB/RN) para esclare-
cimento dos usuários de água da região en-
tre Coremas (PB) e Jardim de Piranhas (RN) 
para instalação do aplicativo DeclaraÁgua, 
atualização do cadastro dos usuários e en-
trega de documentos para regularização dos 
usos. Os servidores da Agência serão acom-
panhados pela equipe de campo da empresa 
contratada para essas atividades de fiscaliza-
ção junto aos usuários de água da região.
 Nessa ação a equipe fará vistorias 
junto aos usuários que tinham pendências 
em Pombal (PB) e Paulista (PB), identifica-
das nos últimos monitoramentos realizados 
na região. 
 Os servidores da ANA e emprega-
dos da empresa também farão verificações 
do uso do DeclaraÁgua junto aos usuários 
com as maiores áreas irrigadas no município 
potiguar de Jardim de Piranhas e nas cidades 
paraibanas de Cajazeirinhas, Paulista, Ria-
cho dos Cavalos e São Bento.
 A ANA está ampliando o acompa-
nhamento dos usos de recursos hídricos da 
União (interestaduais e transfronteiriços) 
sobretudo com o monitoramento remoto, 
que envolve telemetria (envio automático de 

clarar o volume de água que utilizam, a 
ANA disponibiliza o aplicativo gratuito 
DeclaraÁgua. Disponível para disposi-
tivos móveis com os sistemas Android e 
iOS, a ferramenta também é um canal de 
comunicação entre os usuários de recursos 
hídricos com a ANA , ou com órgão ges-
tor estadual, conforme o domínio do corpo 
hídrico utilizado para captações ou lança-
mento de efluentes (cargas poluidoras).

Declara Água

 Por meio do DeclaraÁgua, o usu-
ário de recursos hídricos pode registrar seu 
consumo de água via celular ou tablet com 
a utilização de fotos dos medidores de va-
zão instalados em seus pontos de captação 
ou lançamento de efluentes, além de re-
gistros de seu consumo de energia – o que 
pode indicar bombeamento de água. 
 Para os usuários, a ferramenta 
permite um melhor autogerenciamento do 
uso do recurso, conhecendo e controlando 
seu próprio recurso, para que ele não exce-
da os limites previstos nos normativos le-
gais, como a sua outorga de direito de uso 
de recursos hídricos ou em resoluções que 
definam regras especiais em situações de 
escassez.

dados de uso da água), sensoriamento re-
moto (fiscalização via satélite) e o uso do 
DeclaraÁgua, o que reduz a necessidade 
de campanhas de campo. Todas essas for-
mas de atuação buscam garantir um me-
lhor gerenciamento do uso dos recursos 
hídricos para que o máximo de atividades 
possam ocorrer em bacias com águas da 
União em sintonia com a disponibilidade 
hídrica de cada região.
 A fiscalização do uso de recursos 
hídricos da União é uma atividade exer-
cida pela Agência Nacional de Águas e 
Saneamento Básico, que usa seu poder de 
polícia para garantir o cumprimento dos 
atos normativos em vigor. 
 Nesse sentido a fiscalização da 
ANA verifica o cumprimento de termos 
e condições previstas nas outorgas de di-
reito de uso de recursos hídricos emitidas 
pelo órgão e em regulamentos específi-
cos.  
 A agência reguladora identifica 
e autua usuários irregulares, buscando 
garantir disponibilidade de água para os 
diferentes usos e dirimir conflitos, so-
bretudo em bacias críticas em termos de 
quantidade de ou qualidade do recurso. 
 Para simplificar a vida dos usu-
ários de recursos hídricos na hora de de-

O DclaraÁgua é um canal de comunicação entre usuários e a ANA e está disponível para dispositivos móveis com os sistemas Android e IOS
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MEMBROS DO CBH PPAMEMBROS DO CBH PPA
GESTÃO 2022/2026GESTÃO 2022/2026

O Informativo Espaço das Águas, 
na sua edição 58, traz a nova composi-
ção do Comitê da Bacia Hidrográfica 
dos rios Piancó-Piranhas-Açu, na Gestão 
2022/2026. Estão sendo apresentados to-
dos os membros, titulares e suplentes, que 
foram empossados durante a Assembleia 
Geral de Posse que aconteceu no dia 19 
de maio de 2022 na sede da Ordem dos 

Advogados do Brasil - OAB do município 
de Sousa/PB.

O Comitê da Bacia Hidrográfica 
dos rios Piancó-Piranhas-Açu é com-
posto por 80 membros que representam 
segmentos relacionados as discussões hí-
dricas da bacia dos Estados da Paraíba e 
do Rio Grande do Norte. Os segmentos 
são os seguintes: Poder Público Federal, 

Poder Público Público Estadual, Poder 
Público Municipal, Instituições de Ensino 
e Pesquisa, Organizações Não Governa-
mentais, Abastecimento Urbano, Indús-
tria e Mineração, Irrigação e Usos Agro-
pecuários, Carcinicultura/Aquicultura, e 
Pesca, Turismo, lazer e outros usos não 
consultivos. Confira logo abaixo todos os 
membros do CBH PPA da atual gestão. 



Comitê da Bacia Hidrográfica do RioComitê da Bacia Hidrográfica do Rio

PIANCÓ-PIRANHAS-AÇUPIANCÓ-PIRANHAS-AÇU

INFORMATIVO Nº 58INFORMATIVO Nº 58

IEA 10IEA 10

ESPAÇO DAS ÁGUASESPAÇO DAS ÁGUAS

 
 

 
 



 
 

 
 

Comitê da Bacia Hidrográfica do RioComitê da Bacia Hidrográfica do Rio

PIANCÓ-PIRANHAS-AÇUPIANCÓ-PIRANHAS-AÇU

INFORMATIVO Nº 58INFORMATIVO Nº 58

IEA 11IEA 11

ESPAÇO DAS ÁGUASESPAÇO DAS ÁGUAS



Comitê da Bacia Hidrográfica do RioComitê da Bacia Hidrográfica do Rio

PIANCÓ-PIRANHAS-AÇUPIANCÓ-PIRANHAS-AÇU

INFORMATIVO Nº 58INFORMATIVO Nº 58

IEA 12IEA 12

ESPAÇO DAS ÁGUASESPAÇO DAS ÁGUAS

 
 

 
 



 
 

 
 

Comitê da Bacia Hidrográfica do RioComitê da Bacia Hidrográfica do Rio

PIANCÓ-PIRANHAS-AÇUPIANCÓ-PIRANHAS-AÇU

INFORMATIVO Nº 58INFORMATIVO Nº 58

IEA 13IEA 13

ESPAÇO DAS ÁGUASESPAÇO DAS ÁGUAS



Comitê da Bacia Hidrográfica do RioComitê da Bacia Hidrográfica do Rio

PIANCÓ-PIRANHAS-AÇUPIANCÓ-PIRANHAS-AÇU

INFORMATIVO Nº 58INFORMATIVO Nº 58

IEA 14IEA 14

ESPAÇO DAS ÁGUASESPAÇO DAS ÁGUAS

 
 

 
 



 
 

 
 

Comitê da Bacia Hidrográfica do RioComitê da Bacia Hidrográfica do Rio

PIANCÓ-PIRANHAS-AÇUPIANCÓ-PIRANHAS-AÇU

INFORMATIVO Nº 58INFORMATIVO Nº 58

IEA 15IEA 15

ESPAÇO DAS ÁGUASESPAÇO DAS ÁGUAS



Comitê da Bacia Hidrográfica do RioComitê da Bacia Hidrográfica do Rio

PIANCÓ-PIRANHAS-AÇUPIANCÓ-PIRANHAS-AÇU

INFORMATIVO Nº 58INFORMATIVO Nº 58

IEA 16IEA 16

ESPAÇO DAS ÁGUASESPAÇO DAS ÁGUAS

 
 

 
 



 
 

 
 

Comitê da Bacia Hidrográfica do RioComitê da Bacia Hidrográfica do Rio

PIANCÓ-PIRANHAS-AÇUPIANCÓ-PIRANHAS-AÇU

INFORMATIVO Nº 58INFORMATIVO Nº 58

IEA 17IEA 17

ESPAÇO DAS ÁGUASESPAÇO DAS ÁGUAS



Comitê da Bacia Hidrográfica do RioComitê da Bacia Hidrográfica do Rio

PIANCÓ-PIRANHAS-AÇUPIANCÓ-PIRANHAS-AÇU

INFORMATIVO Nº 58INFORMATIVO Nº 58

IEA 18IEA 18

ESPAÇO DAS ÁGUASESPAÇO DAS ÁGUAS

 
 

 
 



 
 

 
 

Comitê da Bacia Hidrográfica do RioComitê da Bacia Hidrográfica do Rio

PIANCÓ-PIRANHAS-AÇUPIANCÓ-PIRANHAS-AÇU

INFORMATIVO Nº 58INFORMATIVO Nº 58

IEA 19IEA 19

ESPAÇO DAS ÁGUASESPAÇO DAS ÁGUAS



Comitê da Bacia Hidrográfica do RioComitê da Bacia Hidrográfica do Rio

PIANCÓ-PIRANHAS-AÇUPIANCÓ-PIRANHAS-AÇU

INFORMATIVO Nº 58INFORMATIVO Nº 58

IEA 20IEA 20

ESPAÇO DAS ÁGUASESPAÇO DAS ÁGUAS

 
 

 
 



 
 

 
 

Comitê da Bacia Hidrográfica do RioComitê da Bacia Hidrográfica do Rio

PIANCÓ-PIRANHAS-AÇUPIANCÓ-PIRANHAS-AÇU

INFORMATIVO Nº 58INFORMATIVO Nº 58

IEA 21IEA 21

ESPAÇO DAS ÁGUASESPAÇO DAS ÁGUAS



 
 

 
 

Comitê da Bacia Hidrográfica do RioComitê da Bacia Hidrográfica do Rio

PIANCÓ-PIRANHAS-AÇUPIANCÓ-PIRANHAS-AÇU

INFORMATIVO Nº 58INFORMATIVO Nº 58

IEA 22IEA 22

ESPAÇO DAS ÁGUASESPAÇO DAS ÁGUAS



Comitê da Bacia Hidrográfica do RioComitê da Bacia Hidrográfica do Rio

PIANCÓ-PIRANHAS-AÇUPIANCÓ-PIRANHAS-AÇU

INFORMATIVO Nº 58INFORMATIVO Nº 58

Informativo do Comitê da Bacia Hidrográfica dos rios Piancó-Piranhas-Açu - Escritório de ApoioInformativo do Comitê da Bacia Hidrográfica dos rios Piancó-Piranhas-Açu - Escritório de Apoio

Praça Dom José Delgado, 51 - A, 1º Andar - Pa-
raíba, Caicó/RN (no prédio da  Rádio Rural)

Fone: (84) 3417-2948 - (84)9.8896-1840
(84)9.8896-1839

Diretoria

Presidente: Waldemir Fernandes de Azevedo
Vice-Presidente: Francisco Auricélio de Oliveira Costa

1º Secretário: Raimundo Inácio da Silva Filho
2º Secretário: Jacodemes Garrido de Sousa

Direção de Jornalismo e Produção

Jornalistas responsáveis

Marcos Dantas
Geraldo Oliveira
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