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ATA da 14i! REUNIÃO da CÂMARA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL - CTPI

DATA: 20 de junho de 2013 HORÁRIO: 09hOO às 18hOO

LOCAL: Auditório da UFCG - Campus de Patos/PB

PARTICIPANTES
N° Nome Contato Entidade

01 Ana Valéria de Medeiros (84) 9654-5432 IDEMA

02 Dario Gaspar Nepomuceno (84) 9173-3394 CARNAÚBA VIVA / Membro da CTPI
03 Francisco Pio de Souza Antas (84) 9960-9861 IFRN / Membro da CTPI

04 Francisca das Chagas Oliveira (84) 9975-2558 PMAssú / Membro da CTPI

05 Nelson Césio Fernandes Santos (84) 3209-9254 SEMARH/RN / Membro da CTPI

06 Everaldo Pinheiro do Egito (83) 8726-6327 CAGEPA / Membro da CTPI
07 Emídio Gonçalves de Medeiros (84) 9999-5071 Centro de Apoio ao CBH PPA

08 Marcone de Medeiros Nunes (84) 8896-1839 Centro de Apoio ao CBH-PPA

09 Mariana de Faria Cunha (84) 9615-5913 IDEMA

10 Hermano Oliveira Rolim (83) 9655-3470 IFPB / Membro da CTPI

PAUTA

• Abertura;
• Aprovação da Ata da 12ª Reunião da CTPI;
• Discussões do Acompanhamento do RP-03;
• Outros Assuntos
• Encerramento.

ASSUNTOS TRATADOS
l-Ábertura
A Sr. Francisco Pio, Coordenador da CTPI, fez a abertura dos trabalhos desejando boas vindas a todos os
participantes, em seguida deu inicio ao segundo ponto de pauta, leitura e aprovação da Ata da 12ª Reunião.

2 - Aprovação da Ata da 1211 Reunião da CTPI.
A leitura da Ata da 12ª Reunião da CTPI que foi realizada no dia 02 de abril de 2012 na cidade de Caicó/RN foi feita
pelo secretário do Centro de Apoio ao CBH Piancó-Piranhas-Açu, Sr. Marcone de Medeiros Nunes. Durante sua
leitura algumas correções foram realizadas, sendo em seguida aprovada.

3 - Discussões do Acompanhamento do RP-03 e Elaboração de Parecer
O Sr. Nelson Césio solicitou saber de todos os presentes quem havia feito a leitura do Relatório de Programação (RP-
03) disponibilizados do site da ANA dia 19.06.2013, sendo dito pela maioria dos presentes que não haviam feito à
leitura do referido relatório, pois estavam envolvidos com outras atividades das Instituições os quais representam.
Diante da situação apresentada, o Sr. Nelson Césio argumentou que a CTPI não teria condição, naquele momento, de
emitir Parecer sobre o RP-03 apresentado pela ANA/IBI dia 19.06.2013 já que a CTPI não tinha um conhecimento
mais aprofundado do conteúdo do relatório. Foi sugerido pelo Sr. Hermano Rolim que todos os membros fizessem a
leitura do RP-03 e após leitura seria marcada uma nova reunião, para assim emitirem o Parecer. O Sr. Nelson Césio
propôs que a leitura fosse dividida por capítulos, sendo aceito por todos. A divisão dos capítulos ficou assim definida:
Capítulo 1 (Introdução), Capitulo 2 [Fonte de Dados e Informações Sobre a Bacia) e Capitulo 3 (Área de Estudo) todos
os membros e técnicos convidados fariam a leitura. Capítulo 4 (Caracterização Físico-Biótica) e Capítulo 8
(Disponibilidade Hídrica) terá como responsabilidade o Sr. Nelson Césio. Capitulo 5 (Uso e Ocupação do Solo) de
responsabilidade de Hermano Rolim. Capitulo 6 (Caracterização Socioeconômica) de responsabilidade de Ana Valéria
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e Mariana, ambas representantes do IDEMA/RN. Capitulo 7 (Infraestrutura de Saneamento Ambiental) de
responsabilidade do Sr. Everaldo Pinheiro. Capitulo 9 (Qualidade das Águas) de responsabilidade de Francisco Pio.
Capitulo 10 (Demandas e Usos da Água) e Capitulo 11 (Balanço entre Disponibilidades e Demandas Hídricas) e
Capitulo 14 (Gestão de Recursos Hídricos) de responsabilidade do Sr. Nelson Césio, Sra. Joana Darc e Sra. Dayse
Fontenelle. Capitulo 12 (Eventos Críticos) e Capitulo 15 (Planos e Programas Previstos e em Andamento) de
responsabilidade do Sr. Hermano Rolim e Capitulo 13 (Atores Relevantes) que terá sua leitura feita por todos os
membros e técnicos convidados. Também ficou acordado que todos deverão encaminhar suas contribuições para o
Coordenador da CTPI,via e-mail (antas.pio@gmail.com).Sr. Francisco Pio até o dia 03 de julho de 2013, devendo em
seguida ser emitido o Parecer W 03.

4 - Outros Assuntos

o Sr. Hermano Rolim durante a reunião fez os seguintes comentários: Atuação do Comitê: O Comitê necessita está
presente nas discussõesrelativas ao uso da água na bacia e tomar posição frente às inúmeras agressõesambientais e
irregularidades praticadas diariamente em confronto com as leis ambientais. Compreendo a preocupação do
membro José Filho quanto à ausência de ações efetivas do Comitê neste sentido. Retirada de água, via adutora,
para salvar as lavouras tirando essa água do Mãe D'água: Existe uma proposta de projeto, apoiada pela Prefeitura
Municipal de Sousaem parceria com o DNOCS,para a construção de uma adutora com a finalidade de levar água do
açude de Mãe D'água para SãoGonçalo, com o objetivo de salvar as lavouras de coco e banana do perímetro irrigado
de São Gonçalo. Estão cogitando, também, captar esta água da barragem elevada do perímetro irrigado das Várzeas
de Sousa o que tem gerado protestos dos irrigantes do PIVAS,pois estes temem ficarem sem água suficiente para
atender as suasdemandas. Construção da adutora Coremas-SãoGonçalo: O açude de São Gonçalo encontra-se com
o nível de água muito baixo, insuficiente para assegurar a irrigação de pouco mais de 2.400 ha cultivados do
perímetro, que propicia emprego e renda direta e indiretamente para, aproximadamente, seis mil pessoas. Esta
população irá ficar com o sustento ameaçado por falta de água. Como o período seco não se iniciou a situação ainda
está calma, mas com o agravamento da seca a medida que as lavouras de coco e banana forem definhando,
certamente haverá protestos e pressão para liberação de água do açude, como a interrupção do tráfego na BR230 e
a transposição de água do açude de Mãe D'água para São Gonçalo. Disse que o Comitê precisa está a par desta
situação, pois certamente haverá conflitos, visto que a prioridade será o abastecimento humano. Incluir no Capítulo
15 do PRH (Planos e Programas Previstos e em Andamento) o Projeto de Transposição de Águas Coremas/São
Gonçalo: Embora não seja um projeto oficial nem do governo federal ou estadual deve-se avaliar a possibilidade de
incluir neste capítulo, o referido projeto citado acima, visto ser este um tema recorrente e que precisa ser melhor
avaliado e estudada a sua viabilidade técnica, econômica e social.

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
SousaAntas, Coordenador da CTPI.

Patos/PB, 20 de junho de 2013.

Marcone de deiros Nunes
Secretário do Centro de Apoio do CBHPPA
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Francisco Pio de SousaAntas

Coordenador da CTPI
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