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ATA da 168 REUNIÃO da CÂMARA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO INSTlTUCIONAL - CTPI

DATA: 11 e 12 de dezembro de 2013 HORARIO: 09hOO às 18hOO
LOCAL: Auditório do SEBRAE, em PatoslPB

" PARTICIPANTES
N° Nome Contato Entidade

01 Carlos Roberto de Lima (83) 9656-9640 UFCG I Membro da CTPI
02 Ana Cristina Sousa da Silva (83) 8795-6434 SERHMACT-PB I Membro da CTPI
03 Danilo Augusto Santos de Magalhães (83) 3214-7817 DNOCS I Membro da CTPI
04 Edeweis Rodrigues de Carvalho Júnior (84) 3235-3590 Petrobras I Membro da CTPI
05 Everaldo Pinheiro do Egito (83) 8726-6324 CAGEPA-PB I Membro da CTPI
06 Francisca das Chagas Oliveira (84) 9989-5907 PMAssú-RN / Membro da CTPI
07 Hermano Oliveira Rolim (83) 9105-1280 IFPB / Membro da CTPI
08 José Osfânio da Silva (83) 9985-5417 PMItaporanga-PB / Membro da CTPI
09 Nelson Césio Femandes Santos (84) 3209-9254 IGARN I Membro da CTPI
10 Pedro Crisóstomo Alves Freire (83) 8839-1864 AESA-PB I Membro da CTPI
li Sheila Milana Gomes Pinto (83) 9683-5123 PMSão Bento-PB I Membro da CTPI
12 Ana Valéria de Medeiros (84) 9654-5432 IDEMA-RN
13 Aleides Leite de Amorim (83) 9982-2219 UFCG
14 Francisco Lopes da Silva (83) 8841-9858 AESA-PB
15 Edgar Machado (61) 2109-5610 ANA
16 José Luiz Gomes Zoby (61) 2109-5336 ANA
17 Antônio Hiram Alves de Macedo (85) 3219-1662 IBI
18 Maria Vilalba Alves de Macedo (85) 3198-5001 IBI
19 Raimundo Nonato Oliveira (85) 3198-5000 IBI
20 Fabiana Donato (83) 8839-1887 AESA-PB
21 Alain Passerat de Silano (83) 8865-2062 IBI
22 Marcone de Medeiros Nunes (84) 8896-1839 Centro de Apoio ao CBH PPA
23 Emídio Gonçalves de Medeiros (84) 8896-1840 Centro de Apoio ao CBH PPA

I

PAUTA
• Abertura;
• Aprovação da Ata da 1sa Reunião da CTPI;
• Informes;
• Eleição do Coordenador e Relator da CTPI;
• Discussão e encaminhamentos dos Pareceres elaborados pela CTPI (PRH da Bacia);
• Apresentação dos Resultados do Prognóstico;
• Encerramento.

ASSUNTOS TRATADOS
1 - Abertura
O Sr. Emídio Gonçalves de Medeiros, Coordenador do Centro de Apoio ao CBH PPA, fez a abertura dos trabalhos
desejando boas vindas a todos os participantes. Em seguida deu inicio ao segundo ponto de pauta, aprovação da Ata da
1sa Reunião da CTPI.

2 - Aprovação da Ata da 158 Reunião da CTPI.
A leitura da Ata da 15" Reunião da CTPI, realizada dia 23 de outubro de 2013 na cidade de Assú/RN, foi feita pelo Sr.
Hermano Oliveira Rolim e Sr. Nelson Césio Femandes Santos. Após serem realizadas as correções e inclusões
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solicitadas, foi colocada para aprovação de Plenária sendo aprovada por unanimidade.

3 - Informes
o Sr. Francisco Lopes, 10 Secretário do CBH PPA, fez os seguintes informou: Que a diretoria do CBH PPA irá
participar dia 18 de dezembro de 2013, em BrasílialDF, de reunião agendada pela ANA, tendo como objetivo discutir
a renovação do Termo de Parceria 001lANA/2011; Que a DC irá solicitar da ANA a instalação de um escritório na
região, período 2014-2015, esse com objetivo de dinamizar a solicitação de outorgas, bem como realizar todo um
trabalho de fiscalização as margens dos rios de domínio da União, localizados dentro da Bacia Piranhas-Açu; Que

.• durante reunião da DC, realizada dia 06 de dezembro de 20l3, em Caicó/RN, ficou acordado que DC irá realizar
reuniões mensais e itinerantes, estando já agendadas quatro reuniões, em Itaporanga!PB, Jardim de Piranhas/RN,
Coremas/PB e AssúlRN, respectivamente, e que as reuniões da CTPI, sempre que possível, teriam a participação de
um representante da Diretoria Colegiada. Encerrando, informou sobre as reuniões realizadas nas cidades de Santa Inês
e Conceição, ambas no Estado da Paraíba, essas tendo como objetivo discutir junto aos Órgãos Gestores de Recursos
Hídricos, Poder Publico Municipal, Ministério Publico Estadual e Federal, CBH PPA e Irrigantes a real situação do
Açude do município de Santa Inês. O Sr. Nelson Césio informou da implantação do Pró-Gestão, disse que já houve
reunião do Conselho junto com a ANA para tratar sobre a gestão dos Recursos Hídricos e que a ANA havia incluído o
RN na categoria "B", disse também que o RN irá receber recursos para serem utilizados na Gestão. O Sr. Francisco
Lopes informou que a PB foi o primeiro Estado a assinar o Pró-Gestão e que já está discutindo junto com a ANA uma
série de metas, tendo inclusive recebido uma proposta de investimentos. Finalizando informou que a AESA, durante
as reuniões com a ANA, aproveitou para pleitear diversas propostas que envolvem o fortalecimento dós Comitês.

4 - Eleição do Coordenador e Relator da CTPI
O Sr. Pedro Crisóstomo, AESA, falou da importância e da necessidade da escolha do Coordenador e Relator da CTPI,
pois esses deverão dar continuidade aos trabalhos desenvolvidos, especialmente no acompanhamento do PRH da
Bacia. O Sr. Nelson Césio, também falou da importância da escolha do Coordenador e Relator, disse que esses têm
como papel principal conduzir as reuniões junto a ANA, bem como analisar e emitir parecer referente às matérias
encaminhadas pela Diretoria Colegiada a CTPI, ao fmal, colocou seu nome como candidato para a vaga de
Coordenador. O Sr. Carlos Lima, Sr. Everaldo Pinheiro, Sra. Ana Valéria e Sra. Ana Cristina, defenderam as
candidaturas dos Srs. Nelson Césio e Hermano Rolim, Coordenador e Relator, respectivamente. O Sr. Hermano Rolim
agradeceu e aceitou a sua indicação para a vaga de Relator, porém, informou que está aguardando o resultado dos
selecionados para pós-graduação de doutorando, e que caso seja selecionado esta CTPI terá que escolher outro relator.
Na ocasião, ficou acordado entre os membros que caso o Sr. Hermano Rolim venha a se ausentar da CTPI assumirá a
vaga a Sra. Ana Cristina, representante da SERHMACT-PB. Foi colocada para votação o nome do Sr. Nelson Césio e
Hermano Rolim, Coordenador e Relator, respectivamente, os quais foram eleitos por unanimidade. Após eleito o Sr.
Nelson Césio agradeceu a todos pela indicação e confiança nele depositada, disse ainda que a CTPI precisa dinamizar
as discussões do Comitê.

5 - Discussão e encaminhamentos dos Pareceres elaborados pela CTPI (PRH da Bacia);
O Sr. Nelson Césio, referindo-se ao acompanhamento do PRH disse que a CTPI não está sendo ouvida pela ANA,
citou como exemplo os dois Pareceres emitidos pela CTPI e encaminhados a ANA onde até o momento não foi dado
nenhum retomo. Solicitou a opinião dos demais membros sobre o assunto, como também solicitou saber quem dos
presentes havia feito à leitura do RP-04 que seria apresentado dia 12 de dezembro de 2013 pela equipe da ANA. O Sr.
Hermano Rolim falou da necessidade de trabalhar a cobrança de água dentro da Bacia, disse também que o Comitê
precisa se fazer presente dentro das discussões existente na Bacia, dando assim uma maior visibilidade ao Comitê. Em
relação a cobrança, o Sr. Everaldo Pinheiro disse que conforme a Lei 9.433 para iniciar uma cobrança é imprescindível
que o PRH esteja concluído, pois esse é quem irá dar as diretrizes de como será feita essa cobrança. O Sr. Nelson
Césio propôs que a CTPI realize reunião com a DC e ANA para juntos discutirem o acompanhamento do PRH, já que
esse chega a CTPI pronto e aprovado, apenas para apresentação. Em relação aos pareceres encaminhados disse que a
ANA precisa dar uma resposta ao Comitê e a CTPI, pois essa irá, ao final, dar um parecer sobre o mesmo, e logo após
colocar para aprovação de Plenária. Sobre as reuniões públicas realizadas pela ANA, nas cidades de Cajazeiras/PB,
PatoslPB, CaicóIRN e Assú/RN, disse que até o momento o Comitê não tinha ciência das contribuições dadas pela
população. Em relação ao prazo de postagem dos relatórios parciais disponibilizados pela ANA, 10 (dez) dias antes
das reuniões, disse que são poucos dias para que os membros possam fazer a sua leitura, já que esses são volumosos,
chagando a quase 1.000 (mil) páginas e que durante a reunião com o pessoal da ANA e IBI Engenharia iria solicitar
que esses relatórios fossem disponibilizados com uma antecedência mínima de 15 (quinze) dias. Ainda com a palavra,
sugeriu que a ANA apresente um relatório onde esse contemple todas as sugestões propostas pela CTPI, às
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contempladas e não contempladas, explicando no mesmo o motivo daquelas não contempladas, pois, para o mesmo, o
PRH só será aprovado após apresentação do referido relatório. Ainda em relação aos Pareceres disse que manteve
contato com o Sr. José Luiz Zoby, ANA, onde conversaram sobre o assunto e que durante essa conversa notou certa
resistência por parte do mesmo. O Sr. Everaldo Pinheiro, referindo-se ao PRH, disse que o Plano está sendo muito
bem conduzido, porém se precisa saber qual a responsabilidade de cada ator e que a DC precisa cobrar da IBI
Engenharia que faça a defesa do Plano. Em relação às contribuições encaminhadas pela CTPI disse que durante a 15"
reunião realizada dia 23 de outubro de 2013, na cidade de Assú/RN, o Sr. José Luiz Zoby durante sua apresentação
disse que todas as contribuições solicitadas estariam contempladas no relatório [mal do PRH, não havendo assim

" nenhum prejuízo na elaboração do Plano. Concluindo disse que sua principal preocupação é a aplicabilidade do Plano
após aprovado. Como encaminhamentos, foi solicitado ao Sr. Francisco Lopes, 1° Secretário do CBH PPA, que
durante reunião a ser realizada no dia 18 de dezembro de 2013, em Brasília/DF, a DC possa mediar uma reunião
conjunta com a participação da CTPI, DC, IBI e representantes da ANA para tratarem dos encaminhamentos das
contribuições encaminhadas pela CTPI, inclusas no parecer N° 02 e Parecer n" 03. Dando prosseguimento, foi dado
inicio a discussão de como seria feita a leitura do RP-04 - Cenários Futuros para os Recursos Hídricos da Bacia nos
Horizontes de Planejamento Considerados. Foi proposto que a leitura fosse dividida por capítulos, sendo aceito por
todos. A divisão dos capítulos ficou assim definida: Capítulo 1 (Introdução) todos os membros e técnicos convidados
fariam a leitura. Capitulo 2 (Metodologia e Critérios) terá como responsabilidade o Sr. Nelson Césio. Capitulo 3
(Articulação e Compatibilização dos Interesses Internos e Externos à Bacia) de responsabilidade da Sra. Ana Cristina,
Sra. Joana Dare e Sr. Nelson Césio. Capítulo 4 (Disponibilidade de Água) de responsabilidade do Sr. Everaldo
Pinheiro, Sr. Pedro Crisóstomo e Sra. Joana Dare, Capitulo 5 (Demandas de Água) de responsabilidade do Sr.
Hermano Rolim e Sra. Francisca das Chagas. Capitulo 6 (Balanço entre Demandas e Disponibilidades para os
Cenários Propostos) de responsabilidade do Sr. Nelson Césio e Sra. Joana Dare, Capitulo 7 (Sintese e Seleção de
Alternativas de Intervenções de Forma a Compatibilizar Quali-Quantitativamente as Disponibilidades e Demandas
Hídricas de Acordo com os Cenários Considerados) de responsabilidade do Sr. José Osfânio e Sra. Ana Valéria.
Também ficou acordado que todos deverão encaminhar suas contribuições, via e-mail, usando o formato "Times New
Roman" , tamanho 12, até o dia 10 de janeiro de 2014 para os seguintes endereços: nelsonempam@gmaiI.com;
rolirnano@hotmaiI.com; coordenador-cbh-ppa@adese.com.br e secretario-cbh-ppa@adese.com.br. Foi proposto pelo
Sr. Hermano Rolim que a divisão dos capítulos dos demais relatórios, quando disponibilizados, seja feita pela
coordenação da CTPI, para tanto todos os membros deverão encaminhar para o Centro de Apoio, via e-mail, seus
currículos facilitando dessa forma a distribuição dos seus capítulos, proposta essa que foi aceita por todos. Às 17hOO
do dia 11 de dezembro de 2013 o Sr. Nelson Césio deu os trabalhos por encerrado, convidando a todos a se fazerem
presentes, às 08hOOdo dia 12 de dezembro de 2013, para darem continuidade a reunião.

6 - Apresentação dos Resultados do Prognóstico;
No dia seguinte, 12 de dezembro, com início às 09hOO o Sr. Nelson Césio fez a abertura dos trabalhos onde informou
aos representantes da ANA e IBI Engenharia que ele e o Sr. Hermano Rolim tinham sido eleitos Coordenador e
Relator da CTPI.Informou que no dia anterior durante reunião realizada apenas com os membros da CTPI e técnicos
convidados decidiu-se por solicitar a disponibilização dos relatórios parciais com antecedência de até 15 dias em
relação à data da reunião. Dando prosseguimento aos trabalhos passou a palavra para o Sr. José Luiz Zoby para que
esse desse início a sua apresentação. O representante da ANA solicitou saber dos membros da CTPI se seria necessário
fazer uma apresentação do andamento dos trabalhos de elaboração do PRH, um resumo do diagnóstico, tendo obtido
como resposta que não havia a necessidade dessa apresentação. O Sr. José Luiz Zoby, gerente de planos da ANA,
apresentou as premissas dos três cenários avaliados: tendencial, crítico e normativo. Em seguida, Alain Passerat,
consultor da IBI, passou a apresentar os resultados do RP-04, com ênfase nas simulações realizadas por meio dos
modelos de rede de fluxo do software Acquanet. Na apresentação, foram destacados os mapas com indicadores da
capacidade de incremento da açudagem nas UPHs estudadas e também os relativos às excessivas demandas, sobretudo
na UPH Seridó. O consultor esclareceu que para serem garantidos os 1,7 mvs na divisa PB/RN será necessária a
negociação anual de um novo marco regulatório para a bacia. O Sr. Emídio, Coordenador do Centro de Apoio,
informou que a proposta chamada "cinturão das águas", que prevê a circulação da água proveniente do açude Oiticica
pelos açudes do Seridó, está atualmente descartada pelo governo do Rio Grande do Norte. O Sr. Francisco Lopes,
diretor da AESA, informou que foi solicitado junto ao Conselho Gestor do PISF uma entrada da transposição do rio
São Francisco pelo rio Piancó. Também informou que estão em construção atualmente três novas adutoras na Paraíba:
i) do açude Lagoa do Arroz até o município de Cajazeíras; ii) do açude CoremaslMãe-D' Água até o município de
Souza e iii) do açude Capivara até o município de Triunfo. Em relação ao Enquadramento a equipe da ANA fez uma
apresentação acerca do enquadramento dos corpos hídricos da bacia. Foram apresentados os resultados da oficina de
trabalho realizada em João Pessoa!PB no mês de novembro. Foram recebidas algumas contribuições por parte de
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membros da CTPI que estavam presentes, relativas à caracterização dos usos predominantes nos açudes estratégicos.
Como encaminhamento a ANA apresentou uma proposta de reuniões para o início do ano de 2014. Ficou confirmada a
data de 13 de março para a próxima reunião com a CTPI, em Caicó/RN.

Nada mais havendo a tratar, às 17h30, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta Ata que, após lida e aprovada
pelos presentes será assinada por mim, Marcone de Medeiros Nunes, Secretário do Centro de Apoio ao CBH PP A,
seguida das assinaturas do Sr. Nelson Césio Femandes Santos e Hermano de Oliveira Rolim, Coordenador e Relator
da CTPI, respectivamente.

Patos/PB, 12 de dezembro de 2013.

Marcone de Medeiros Nunes
Secretário do Centro de Apoio do CBH PPA

I

Coordenador da CTPI
a o

Relator da CTPI
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