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Primeira reunião ordinária com os novos membros do 
CBH PPA, Gestão 2022-2026, aconteceu em Caicó/RN

 A nova composição do Comitê 
da Bacia Hidrográfica do rio Piancó-Pira-
nhas-Açu (CBH PPA), gestão 2022-2026, 
esteve reunida no dia 08/11, no auditório 
do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, em 
Caicó/RN. Esta foi a 27ª Reunião Ordinária 
do CBH PPA e a primeira vez que os no-
vos membros do comitê estiveram reunidos, 
após a solenidade de posse que aconteceu 
em maio de 2022. A próxima reunião ordi-
nária acontecerá no primeiro semestre de 
2023.
 Além dos membros titulares e su-
plentes, estiveram presentes o diretor-exe-
cutivo da Agência de Desenvolvimento Sus-
tentável do Seridó – ADESE, José Vanderli; 
o coordenador de Instância Colegiadas do 
SINGREH – Sistema Nacional de Geren-
ciamento de Recursos Hídricos da Agência 
Nacional de Águas – ANA, Osman Fernan-
des da Silva; a técnica da Superintendência 
de Apoio ao SINGREH, Tânia Regina Dias 
da Silva; o diretor do departamento de obras 
hídricas do Ministério do Desenvolvimento 
Regional – MDR, Francisco Igor; e os re-
presentantes do Governo da Paraíba e do 
Rio Grande do Norte, respectivamente, Wal-
demir Azevedo e Auricélio Costa.
 Durante a reunião, foram debatidos 

realizou a aplicação de questionários para 
fins de avaliação da Adese e para fins de 
avaliação dos boletins eletrônicos publica-
dos pela Adese.
 “Foi muito produtiva e temos 
muita coisa para debatermos com os novos 
membros do comitê. Estamos começando 
agora de forma gradual e vamos aguar-
dar que o próximo ano, que não tem tan-
tos eventos paralelos, possamos caminhar 
com tantas outras pautas que precisamos 
avançar. Apresentamos um calendário de 
atividades e ações que vão melhorar a ges-
tão da nossa bacia nos dois estados”, des-
tacou Waldemir Azevedo, presidente do 
CBH PPA.

e apresentados os seguintes temas: Comi-
tê de Bacia: O que é, e o que faz; O papel 
do IGARN e da AESA; Apresentação do 
Termo de Colaboração nº 01/2020/ANA, 
assinado entre a Agência de Desenvolvi-
mento Sustentável do Seridó – ADESE 
e a Agência Nacional de Águas e Sanea-
mento Básico – ANA; Apresentação, para 
aprovação da Plenária, do calendário de 
reuniões ordinárias do CBH PPA, Ano 
2023 (Deliberação nº 036/2022).
 Além disso, foram aprovados 
em plenário os seguintes temas: Plano de 
Comunicação do CBH PPA e Agenda de 
atividades do CBH PPA, Ano 2023; Tam-
bém durante a reunião ordinária, a ANA 

Novos membros do Comitê, gestão 2022-2026, reunidos no auditório do STTR de Caicó

Membros da mesa das autoridades na abertura da 27ª Reunião Ordinária do CBH PPA
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ANA faz avaliação positiva das ações do CBH PPA em 2022

 A Agência Nacional de Água e Sa-
neamento Básico – ANA faz uma avaliação 
positiva das ações que foram desenvolvidas 
pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio 
Piancó-Piranhas-Açu (CBH PPA) no ano 
de 2022. A avaliação foi feita durante a 27ª 
Reunião Ordinária do CBH PPA, que acon-
teceu no dia 08 de novembro 2022, no audi-
tório do STTR, em Caicó/RN.
 Durante a reunião ordinária, a 
ANA esteve representada pelo coordena-
dor de Instância Colegiadas do SINGREH 
– Sistema Nacional de Gerenciamento de 
Recursos Hídricos da Agência Nacional de 
Águas – ANA, Osman Fernandes da Silva e 
a técnica da Superintendência de Apoio ao 
SINGREH, Tânia Regina Dias da Silva.
 “Esse foi um ano muito importante 
para o comitê porque temos na pauta o tema 
da cobrança pelo uso da água, que é a auto-
nomia do comitê para o próximos anos. De-
senvolver esse assunto, de forma a propiciar 
que o comitê tenha efetiva sustentabilidade, 
é fundamental. Dessa forma, foi um passo 
que foi dado e ainda é um processo. Não foi 
concluído ainda, mas é um passo muito im-
portante que foi dado e o próximo ano o co-
mitê seguirá com essa pauta em discussão”, 
explicou Osman Fernandes. 

quais são os mecanismos necessários para 
o comitê implementar a cobrança. “O pri-
meiro passo é criar consenso sobre o va-
lor a ser pago. Depois, sabendo do valor, 
o comitê distribui o quanto de recursos 
que precisam ser alocados na ação A, B ou 
C. Dessa forma, tudo isso é decidido pelo 
próprio comitê. Além dessa questão da co-
brança, é fundamental que o comitê, em 
2023, continue com a alocação de água em 
seu radar, já que estamos falando de uma 
bacia em uma região semiárida”, finalizou 
o coordenador.

 Ele ressaltou a importância do 
comitê seguir com o debate sobre cobran-
ça pelo uso da água para fortalecimento 
das ações. “Sem a cobrança, o comitê 
não faz as ações necessárias. Atualmente, 
quem faz as ações são os órgãos gestores 
da Paraíba e do Rio Grande do Norte e a 
ANA. Quando existe a cobrança, o comi-
tê tem todo um plano previsto no plano da 
bacia para seja implementado justamente 
através dos recursos da cobrança”, desta-
cou. 
 Osman Fernandes deixou claro 

Apresentação da ANA feita por Tânia Regina Dias, durante a 27ª Reunião Ordinária do CBH PPA, em Caicó/RN
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Osman Fernandes, durante apresentação da ANA em Caicó/RN
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Grupo técnico é criado para debater estudos sobre a La-
goa do Piató e o Canal do Pataxó

 A Diretoria Colegiada do Comitê 
da Bacia Hidrográfica do rio Piancó-Pira-
nhas-Açu esteve reunida entre os dias 06 e 
07/10 para tratar questões hídricas impor-
tantes para a bacia. O encontro aconteceu na 
sala de reuniões da UERN, Campus Avan-
çado de Assú/RN. Essa foi a 57ª reunião da 
DC e teve como pauta principal a criação de 
grupos técnicos para apoio aos estudos so-
bre a Lagoa do Piató e o Canal do Pataxó, 
ações estão previstas no Termo de Aloca-
ção de Água 2022-2023 do Sistema Hídrico 
ARG/Mendubim.
 “Criamos um grupo técnico que 
vai estudar e fazer um levantamento das 
questões que afligem os moradores da La-
goa do Piató e região, como também o Canal 
do Pataxó. Essa grupo vai fazer um diagnós-
tico da situação atual dos dois reservató-
rios para que a gente possa pedir aos órgão 
competentes alguma providência para esses 
problemas. O papel do comitê é exatamente 
articular com os órgãos e com a sociedade 
a manutenção desses equipamentos”, desta-
cou o presidente do CBH PPA.
 O grupo é formado por integran-
tes do CBH PPA, IGARN, UERN, IFRN e 
prefeituras de Assú, Itajá e Carnaubais, além 
de representantes da sociedade. “O Canal e 
a Lagoa tem nos preocupado. Precisamos 
avaliar a situação em que eles se encontram 

remos identificar todos os problemas para 
encontrarmos as melhores soluções, esse é 
um dos papéis do comitê”, frisou Raimun-
do Inácio, primeiro secretário.

Outros assuntos
 A 57ª Reunião da Diretoria Cole-
giada do Comitê da Bacia Hidrográfica do 
rio Piancó-Piranhas-Açu ainda discutiu a 
elaboração do calendário de reuniões ordi-
nárias, elaboração da agenda de atividades 
do CBH PPA para o ano 2023 e da pauta 
para realização da 27ª Reunião Ordinária 
do CBH PPA, que aconteceu no mês de no-
vembro de 2022 em Caicó/RN.

para que possamos ter algumas proposi-
ções com o intuito de melhorar a gestão 
hídrica. Para isso, estamos envolvidos 
todos os órgãos hídricos da região para 
subsidiar essa questão no Vale do Açu”, 
explicou Auricélio Costa, vice-presidente 
do CBH PPA.
 Um dos primeiros passos a ser 
realizado são as vistas técnicas nos dois 
espaços hídricos. “Esse trabalho em cam-
po, in loco, é imprescindível e necessário 
para que possamos identificar os princi-
pais problemas existentes. Esses proble-
mas são históricos, como por exemplo, 
o assoreamento da Lagoa do Piató. Que-

Trecho do Canal do Pataxó, próximo ao município de Itajá/RN

Essa foi a 57ª Reunião da Diretoria Colegiada do CBH PPA e teve como pauta assuntos relacionados a Lagoa do Piató e o Canal do Pataxó
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Durante reunião em Caicó, Diretoria Colegiada debateu 
assuntos relacionados a bacia do Piancó-Piranhas-Açu

 A Diretoria Colegiada do Comitê 
da Bacia Hidrográfica do rio Piancó-Pira-
nhas-Açu realizou sua 56ª Reunião no dia 
15/09, no auditório do Escritório de Apoio, 
em Caicó/RN. Os quatro membros da DC 
debateram assuntos relacionados a bacia e 
as perspectivas de trabalhos para o comitê 
no segundo semestre de 2022, com destaque 
para a 26ª Reunião Ordinária dos membros 
do CBH que acontecerá em Novembro.
 Além disso, foram discutidos os 

pauta e em outras questões que serão tra-
tadas com os membros. Depois da posse, 
que aconteceu em Maio de 2022, teremos 
agora a nossa primeira reunião com os no-
vos membros do comitê. Temos vários no-
mes novos que foram eleitos e que precisa-
mos fazer uma reunião bastante produtiva. 
Além disso, temos os nossos Termos de 
Alocação de Água, que são de extrema im-
portância para o gerenciamento hídrico”, 
destacou o presidente Waldemir Azevedo.

seguintes pontos: Apresentação de rela-
ção contendo os nomes dos representan-
tes do CBH PPA junto as Comissão de 
Acompanhamento da Alocação de Água 
2022-2023; Discussão acerca dos com-
promissos assumidos pelo CBH PPA 
quando da construção e aprovação dos 
Termos de Alocação de Água 2022-2023.
 “Discutimos alguns detalhes da 
nossa reunião ordinária que vai acontecer 
em novembro, pensando sobretudo na 

Os membros da DC deliberaram sobre compromissos assumidos pelo CBH PPA junto aos Termos de Alocação de Água 2022-2023

 
 

 
 

Palestra Educativa debate sustentabilidade ambiental na bacia
 O Projeto Educando para Susten-
tabilidade Ambiental em parceria com a 
Agência de Desenvolvimento Sustentável 
do Seridó – ADESE, com o Comitê da Bacia 
Hidrográfica do rio Piancó-Piranhas-Açu e 
com a turma de Direito Ambiental da Facul-
dade Católica Santa Terezinha (FCST) pro-
moveram a Palestra Educativa com o tema: 
A Sustentabilidade Energética do Território 
do Seridó e a importância hídrica da Bacia 
Hidrográfica do rio Piancó-Piranhas-Açu.
 O evento aconteceu no dia 
04/11/2022, às 19h30, na FCST, e teve o ob-
jetivo de debater os mecanismos em gestão 
e em direto ambiental. A Palestra Educativa 
teve emissão de certificado com duração de 
03 horas e as vagas são limitadas. Veja qual 
foi a programação do evento. 

CBH PPA – 19h30min às 20h50min.

Debatedor: Emídio Gonçalves - coorde-
nador do Escritório de Apoio ao CBH PPA.
Mediadora: Professora Simone Vale

Palestra: A Sustentabilidade Energética 
do Território do Seridó e a importância 
hídrica da bacia hidrográfica do rio Pian-
có-Piranhas-Açu – Emídio Gonçalves – 
coordenador do Escritório de Apoio ao 
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Pedro Freire é escolhido coordenador provisório da CTPI 
do CBH PPA

 Por aclamação dos seus membros 
e dos membros da Diretoria Colegiada do 
Comitê da Bacia Hidrográfica do rio Pian-
có-Piranhas-Açu, a Câmara Técnica de Pla-
nejamento Institucional – CTPI será coorde-
nada provisoriamente por Pedro Crisóstomo 
Alves Freire, que atualmente é membro da 
câmara representando o Poder Público Es-
tadual da Paraíba. A reunião que definiu o 
novo coordenador aconteceu no dia 28/10, 
no formato virtual, e contou com a partici-
pação dos membros titulares e suplente da 
CTPI e dos membros da Diretoria Colegiada 
do CBH PPA.
 Na reunião também ficou definido 
que na próxima reunião da CTPI, que deve-
rá acontecer no formato presencial, será es-
colhido um novo coordenador para a gestão 
2022-2026. Além da coordenação, o nome 
de Vera Maria Lucas Ribeiro, representante 
dos Usuários de Água do RN, foi escolhido 
como relatora provisória da Câmara Técnica 
de Planejamento do CBH PPA.
 “Quero agradecer o apoio de to-
dos que escolheram meu nome para coor-
denação da CTPI. Estamos à disposição 
para contribuir com todas as discussões da 
Câmara Técnica tanto de forma provisória 

convocação.
 “A nossa CTPI tem um grande 
papel institucional em nosso comitê, com 
a discussão e o debate de grandes pautas 
para o funcionamento e o gerenciamento 
de recursos hídricos em nossa bacia. Por 
isso, vamos dar mais um grande passo, que 
é a escolha dos novos e definitivos repre-
sentantes nas próximas reuniões da CTPI. 
Pedro é um nome qualifcado e vai condu-
zir os trabalhos nesse período de transição 
para o novo coordenador”, destacou o pre-
sidente do CBH PPA, Waldemir Azevedo.

quanto em qualquer outra função que eu 
seja solicitado”, destacou Pedro Freire.
 A Câmara Técnica de Planeja-
mento Institucional do Comitê da Bacia 
Hidrográfica do rio Piancó-Piranhas-Açu 
tem como atribuição coordenar o proces-
so de elaboração do planejamento estra-
tégico do Comitê; criar Grupos Técnicos, 
visando subsidiar as ações estabelecidas 
no planejamento estratégico do Comitê; 
avaliar e elaborar parecer sobre as maté-
rias que forem objeto de Deliberação do 
Plenário do Comitê, previamente a sua 

Na próxima reunião da CTPI será escolhido um novo coordenador para a gestão 2022-2026
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Paraíba e Rio Grande do Norte realizaram encontros esta-
duais de comitês de bacias

 Os estados da Paraíba e do Rio 
Grande do Norte realizaram seus respecti-
vos encontros estaduais de bacias hidrográ-
ficas. Os dois eventos aconteceram no final 
deste mês de novembro e no início do mês 
de dezembro e debateu assuntos hídricos 
ligados aos dois estados. No RN, essa é a 
4ª edição do evento e aconteceu de forma 
virtual, através da plataforma Google Meet. 
Já na Paraíba, foi a XI edição do evento, que 
aconteceu de forma presencial.
 No Rio Grande do Norte, o tema 
do encontro “Instrumentos da Gestão da Po-
lítica Nacional de Recursos Hídricos- Ava-
liação e Prática no Rio Grande do Norte”. O 
IV Encontro Estadual de Comitês de Bacias 
Hidrográficas ocorrerá no ano de 2022 entre 
os dias 29, 30 de novembro e 1 de Dezem-
bro na modalidade Online em Natal- RN. 
 O evento contará com a presença 
dos comitês de Bacias hidrográficas do Es-
tado e demais entes. O tema do evento deste 
ano será “ Instrumentos da Gestão da Polí-
tica Nacional de Recursos Hídricos- Avalia-
ção e Prática no Rio Grande do Norte”. 
 Na Paraíba, o evento discutiu os 
seguintes temas: Gestão de Recursos Hí-
dricos, Avanços e desafios dos Comitês de 
Bacia Hidrográficas do Estado, Apresenta-
ção dos Resultados e Aplicação do Projeto 
Comitês nas Escolas pela AESA, Programa 
AESA pelos Rios e as perspectivas Climá-
ticas para a Paraíba. O evento foi transmiti-
do pelo YouTube, através do canal Comitês 
BHPB.

Os eventos debateram assuntos hídricos ligados aos estados da Paraíba e do Rio Grande do Norte

 O XI Encontro Estadual dos Co-
mitês de Bacia Hidrográficas do Estado da 
Paraíba contou com palestrantes e debate-
dores do quadro de funcionários da Agência 

Executiva de Gestão das Águas da Para-
íba – AESA. Após o evento, os partici-
pantes receberam certificado de partici-
pação.
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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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ANA discute recursos hídricos e saneamento básico du-
rante simpósios em Caruaru (PE)

 O município pernambucano de 
Caruaru sediou simultaneamente o 16º Sim-
pósio de Recursos Hídricos do Nordeste e 
o 15º Simpósio de Recursos Hídricos dos 
Países de Língua Oficial Portuguesa (SI-
LUSBA) entre 6 e 11 de novembro. Na so-
lenidade de abertura, o diretor da Agência 
Nacional de Águas e Saneamento Básico 
(ANA) Filipe Sampaio destacou que a ins-
tituição tem priorizado temas relacionados à 
gestão de recursos hídricos no Nordeste. 
 “Recentemente alteramos a estru-
tura organizacional da Agência, criando, por 
exemplo, a Superintendência de Regulação 
de Serviços e Segurança de Barragens. Den-
tre suas atividades, está a de acompanhar a 
implementação do PISF [Projeto de Inte-
gração do Rio São Francisco], o mais im-
portante projeto de infraestrutura hídrica do 
País, que está mudando a realidade de vários 
municípios nordestinos a partir do bombea-
mento das águas do Velho Chico”, ressaltou 
o diretor da ANA. 
 Além disso, Filipe Sampaio abor-
dou a atuação da Agência Nacional de Águas 
e Saneamento Básico em prol da segurança 
hídrica do Brasil. “Seja na elaboração de es-

de Saneamento Básico, Lígia Araújo.
 Em 8 de novembro a agenda da 
ANA começou com a participação do es-
pecialista em regulação de recursos hídri-
cos e saneamento básico Sérgio Ayrimo-
raes na mesa redonda sobre a Experiência 
Internacional na Capacidade Adaptativa 
para Gestão de Recursos Hídricos. 
 Às 14h o coordenador de gabine-
te do diretor Filipe Sampaio, Marcus Viní-
cius de Oliveira, participou da mesa com 
o tema Segurança de Barragens: Desafios 
Técnicos e Desafios Regulatórios. Já às 
17h o diretor Filipe Sampaio esteve pre-
sente na conferência sobre Mudanças Cli-
máticas: Análises Inovadoras em Sistemas 
de Sistemas.
 No dia 9, o diretor Filipe fez uma 
reunião sobre o 1º Fórum Latino-America-
no da Água. Às 14h foi a vez da especialis-
ta Flávia Barros participar das discussões 
da mesa redonda sobre Modelo de Gestão 
do Programa de Integração da Bacia do 
Rio São Francisco (PISF). Além disso, às 
16h de 10 de novembro, a Agência estará 
presente na solenidade de encerramento 
dos simpósios.

tudos e projetos, na publicação de dados 
e informações de utilidade pública, na 
efetiva regulação, no monitoramento de 
eventos extremos ou na promoção de cur-
sos e eventos de capacitação, o que nos 
move é a busca pela garantia da segurança 
hídrica para as populações. Essa é a nossa 
missão como instituição federal de recur-
sos hídricos e de saneamento básico”, en-
fatizou o diretor. 
 Trinta anos depois de sua pri-
meira edição, o Simpósio de Recursos 
Hídricos do Norte é realizado pela As-
sociação Brasileira de Recursos Hídricos 
(ABRHidro), patrocinado pela ANA, com 
o tema Fortalecendo a capacidade adapta-
tiva em busca da segurança hídrica frente 
às mudanças climáticas. 
 Já o SILUSBA reúne represen-
tantes de países lusófonos para troca de 
experiências e discussões sobre pautas em 
comum voltadas à temática da água.
 A ANA participou da mesa re-
donda com o tema Desafios para o Abaste-
cimento d’Água e esgotamento Sanitário 
no Nordeste, representada pela coordena-
dora da Superintendência de Regulação 

O Simpósio de Recursos Hídricos do Norte é realizado pela Associação Brasileira de Recursos Hídricos (ABRHidro)


