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ATA da 128 REUNIÃO da CÂMARA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO
INSTITUCIONAL - CTPI

DATA: 02 de abril de 2013 HORARIO: 09hOOàs 18hOO
LOCAL: Sede do Centro de Apoio ao CBH PP A - Caicó/RN

PARTICIP ANTES
N° Nome Contato Entidade

01 Ana Valéria de Medeiros (84) 9654-5432 IDEMA
02 Dario Gaspar Nepomuceno (84) 9]73-3394 CARNAÚBA VIVA / Membro da CTPI
03 Francisco Pio de Souza Antas (84) 9960-9861 IFRN / Membro da CTPI
04 Daniel Henrique de Meio Romano (85) 9404-5011 DeI Monte / Membro da CTPI
05 Jose Ronaldo de Araújo (84) 8137-2394 CAERN
06 Marcelo Augusto de Queiroz (84) 3232-4163 CAERN
07 Carlos Roberto de Lima (83) 9986-3753 UFCG / Membro da CTPI
08 Nelson Césio Fernandes Santos (84) 3209-9254 SEMARHlRN / Membro da CTPI
09 Everaldo Pinheiro do Egito (83) 8726-6327 CAGEPA / Membro da CTPI
10 Emídio Gonçalves de Medeiros (84) 9999-5071 Centro de Apoio ao CBH PPA
11 Marcone de Medeiros Nunes (84) 8896-1839 Centro de Apoio ao CBH-PPA

PAUTA
• Abertura;
• Aprovação das Atas da 10" e l l" Reunião da CTPI;
• Discussões do Acompanhamento do RP-Ol e RP-02 do PRH da Bacia;
• Elaboração de Parecer;
• Encerramento.

ASSUNTOS TRATADOS
1- Abertura
A Sr. Francisco Pio, representante do IFRN e Coordenador da CTPI, fez a abertura dos trabalhos desejando boas
vindas a todos os participantes, passando logo em seguida para o segundo ponto de pauta, leitura e aprovação da 10" e
11a Ata da CTPI.

2 - Aprovação das Atas da 10" e II a Reunião da CTPI.
A leitura da Ata da 10' Reunião da CTPI que foi realizada no dia 20 de dezembro de 2012 na cidade de Caicó/RN e
l l" Reunião realizada no dia 14 de março de 2013, na cidade de PatoslPB, foi feita pelo Coordenador da CTPI, Sr.
Francisco Pio. Durante sua leitura algumas correções foram realizadas. Também foram acrescentados pela Plenária da
CTPI alguns itens faltosos, que em seguida às aprovaram.

3 - Discussões do Acompanhamento do RP-OI e RP-02 do PRH da Bacia
O Sr. Nelson Césio, representante da SEMARHIRN e membro da CTPI, apresentou relatório onde constava de várias
indagações relacionadas ao Relatório Parcial (RP-02) - Estudo Hidrológico da Bacia e Disponibilidade Hídrica
(Qualidade e Quantidade) - este apresentado pela equipe da Agência Nacional de Águas - ANA durante a l l" Reunião
da CTPI, realizada no dia 14 de março do corrente ano, na cidade de PatoslPB. Durante sua apresentação pontos
importantes foram motivo de discussão entre os presentes, dentre eles: Introdução, o relatório não contemplou a
avaliação da disponibilidade hídrica por ottobacias, na bacia como um todo, isto é na sua foz, como também as curvas
de permanência de vazão nas sub-bacias das Unidades de Planejamento Hídrico (ups); Disponibilidades Htâricas
Superficiais, não foram citadas as PCD's atuais da EMPARN e tão pouco se falou sobre os dados pluviométricos da
AESA. Quanto aos dados de pluviometria não foi disponibilizado o anexo I para analise. Em relação aos dados
fluviométricos, relatou que várias estações constantes no mapa 2 devem ser excluídas, tendo como critério de
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identificação as que tem como responsável IGARN e IDEMA, pois são especificas de análise de qualidade da água,
portanto não devem constar no mapa de fluviometria quantitativa. Estudo de Pluviomeuia, se faz necessário
apresentar a série de dados PLU utilizados, identificando os dados preenchidos, isto para cada posto PLU e para as
precipitações médias das bacias afluentes aos reservatórios e das UPs. Qualidade das Águas Superficiais, sendo
necessário fazer recomendação a ANA com o objetivo de realizar um levantamento do perfil de 24 horas no periodo
chuvoso e no seco, para identificar melhor o comportamento dos parâmetros OD, DBO, Temperatura e pH.
Disponibilidade Hídrica Subterrâneas onde o estudo hidrogeólogico não deve ter por base apenas o cadastro do
SIAGAS/CPRM, deve-se também ser acrescido o banco de poços da COHIDRO/SEMARH, da CAERN e da CDRM-
PB, devendo-se também separar a área por domínio hidrogeológico: Domínio Fissural; Domínio Poroso e Cárstico.
Ainda em relação ao RP-02 vários outros pontos foram discutidos e que será motivo de recomendação a ANA, para
posterior correção, dentre elas: revisão da numeração de todos os mapas, figuras e tabelas constantes no RP-02;
ínserção de mapa geológico; melhoria da qualidade dos mapas e tabelas; refazer determinados mapas em tamanho A3
e principalmente, melhorar a qualidade de alguns textos contidos no RP-02, pois em certos casos acaba por confundir
o leitor. Em relação ao Relatório Parcial (RP-Ol) ficou aprovado pela Plenária da CTPI que o Sr. Nelson Césio iria
revisar todo o material apresentado pelo mesmo durante a realização da 73 Reunião Ordinária do CBH PPA, realizada
nos dias 22 e 23 de novembro de 2012, na cidade de AssúIRN e que após feita toda revisão seria também emitido
Parecer e encaminhado aos membros da CTPI e técnicos convidados de outros Órgãos Gestores de Recursos Hídricos
os quais participavam da reunião para aprovação.

3 - Elaboração de Parecer

Após apresentação do relatório e discussão entre os presentes, a CTPI optou por emitir Parecer 001/2013 referente ao
RP-OI, e Parecer 002/2013 este referente ao RP-02, parte integrante desta Ata, devendo esses ser encaminhado em
caráter de urgência a Diretoria Colegiada do CBH PP A para apreciação e após apreciação deverá encaminhar a
Agência Nacional de Águas, em atenção do Sr. Edgar Machado, Especialista em Recursos Hídricos.

4 - Outros Assuntos

Foi mantido contato com o Sr. Edgar Machado (ANA) tendo como objetivo saber se a data da realização da próxima
reunião da CTPI, que conforme calendário apresentado pela IBIIANA está agendada para 03 de maio de 2013 seria
realmente realizada, motivo pelo qual a 113 Reunião que estava marcada para 20 de fevereiro de 2013 só foi realizada
no dia 14 de março de 2013. O Sr. Edgar Machado informou que não seria possível a realização da referida reunião na
data agendada, pois a ANA ainda estava revisando todos os relatórios apresentados pela IBI Engenharia, para assim
poder validá-Ios. Na ocasião foi proposto os dias 20 e 21 de junho para realização de duas reuniões da CTPI, uma com
representantes da ANA, IBI, CTPI e Técnicos convidados de outras Instituições, e a segunda apenas com os
representantes da CTPI e Técnicos convidados, tendo essa como objetivo emitir parecer sobre os relatórios
apresentados pela ANA/IBI.

Nada mais havendo a tratar foram encerrados os trabalhos e lavrada esta Ata que, após lida e aprovada pelos presentes
(lista de presença anexa), será assinada por mim, Marcone de Medeiros Nunes e pelo Sr. Francisco Pio de Sousa
Antas, Coordenador da CTPI.

Caicó/RN, 02 de abril de 2013.
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Marcone de Me iros Nunes

Secretário do Centro de Apoio do CBH PPA
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Francisco Pio de Sousa Antas

Coordenador da CTPI
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