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ATA DA 27ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

 

Abertura. Às 08 (oito) horas e 30 (trinta) minutos do dia 08 (oito) de novembro de 2022 (dois mil e 1 

vinte e dois), no Auditório do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais (STTR), localizado a 2 

Rua Antônio Simões de Azevedo, nº 23, Bairro Paraíba, cidade de Caicó, Estado do Rio Grande do Norte, 3 

o Senhor Waldemir Fernandes de Azevedo, Presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica dos rios Piancó-4 

Piranhas-Açu - CBH PPA, solicitou verificação do quórum para que fosse aberta a 27ª Reunião Ordinária 5 

do CBH PPA, que totalizou 36 (trinta e seis) membros, desses, 33 (trinta e três) exercendo a 6 

titularidade, quórum suficiente para que fosse iniciado os trabalhos da 27ª Reunião Ordinária (27ª RO), 7 

em conformidade com o Art. 19 do Regimento Interno do CBH Piancó-Piranhas-Açu. Além do Sr. 8 

Waldemir Fernandes de Azevedo, foram também convidados para fazer parte da mesa o Sr. Francisco 9 

Auricélio de Oliveira Costa (Vice-Presidente do CBH PPA), Sr. Raimundo Inácio da Silva Filho (1º 10 

Secretário do CBH PPA), Sr. Jacodemes Garrido de Sousa (2º Secretário do CBH PPA), Sr. Francisco Igor 11 

Aires Nunes (Representante do MDR), Sr. Osman Fernandes da Silva (Representante da ANA), Sr. José 12 

Procópio de Lucena e Sr. José Vanderli de Araújo (Representantes da ADESE). Composta a mesa, o Sr. 13 

Waldemir Azevedo, Presidente do CBH PPA, fez uma saudação a todos os presentes, em seguida, 14 

facultou a palavra as demais integrantes da mesa para que esses fizessem suas considerações iniciais. 15 

Finalizadas as falas das autoridades que compunham a mesa, o Presidente do CBH PPA solicitou uma 16 

apresentação de todos os que ali se faziam presentes. Dando prosseguimento aos trabalhos de 17 

plenária, o Sr. Raimundo Inácio da Silva filho, 1º Secretário do CBH PPA, deu início a leitura da pauta 18 

da 27ª Reunião Ordinária, parte integrante desta ata. Durante leitura, o Sr. Raimundo Inácio 19 

comunicou aos presentes que o Sr. Walace Medeiros de Oliveira, representante da CAGEPA, que iria 20 

proferir apresentação como tema “Câmara Técnica de Planejamento Institucional – CTPI e suas 21 

competências”, por questões de agenda, não teve como se deslocar a cidade de Caicó/RN, motivo pelo 22 

qual a Diretoria Colegiada do CBH PPA, por consenso, decidiu por retirar o ponto em questão da pauta 23 

da reunião. Ainda sobre a pauta da 27ª RO, informou que a Diretoria do Comitê, buscando dar uma 24 

melhor sequência e um melhor entendimento sobre os temas pautadas, decidiu por fazer a inversão 25 

de alguns pontos, facilitando assim o entendimento de todos. Finalizada sua fala, foi desfeita a mesa 26 

passando, a seguir, para o ponto de pauta: Apresentação do Termo de Colaboração (TC) nº 27 

01/2020/ANA, assinado entre a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico – ANA e a Agência 28 

de Desenvolvimento Sustentável do Seridó - ADESE.  A Sra. Janaína Santos, Gerente Financeira da 29 

ADESE, passou a fazer uma síntese do Termo de Colaboração assinado entre a ANA e ADESE com valor 30 

orçado em 3.187.478,45 (Três milhões, cento e oitenta e sete mil, quatrocentos e setenta e oito reais 31 

e quarenta e cinco centavos), esse com duração de cinco anos, tendo como prazo final agosto/2025. A 32 

seguir, informou aos presentes que a equipe técnica do escritório de apoio ao CBH PPA é composta 33 

por 04 (quatro) profissionais, sendo 01 (um) Coordenador, 01 (um) Secretário, 01 (uma) Gerente 34 

Financeira e 01 (uma) Auxiliar de Serviços Gerais. Na ocasião, através de slides, apresentou fotos da 35 

infraestrutura do imóvel onde se encontra localizada a sede do Comitê, bem como, fotos do veículo 36 

utilizado pela equipe para realização das ações propostas pela Diretoria Colegiada do CBH PPA. 37 

Dando prosseguimento, passou a apresentar as metas estabelecidas no Plano de Trabalho (PT), parte 38 

integrante do TC, bem como, os valores destinados para cada meta, num total de 04 (quatro), assim 39 

descritas: Meta 1 – Instalação e Operacionalização do Escritório de Apoio (R$ 2.635.056,51), 40 
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subdividida em 03 (três) etapas, sendo: Etapa 1.1: Instalação do Escritório de apoio; Etapa 1.2: 41 

Contratar e Administrar a Equipe do Escritório de Apoio; e Etapa 1.3: Operacionalizar o Escritório de 42 

Apoio. Meta 2 – Apoiar o Planejamento e a Execução das Atividades do CBH Piancó-Piranhas-Açu (R$ 43 

183.230,50), subdivida em 06 (seis) etapas, sendo: Etapa 2.1: Apoiar a elaboração da Agenda Anual e 44 

do Relatório Anual de Atividades do Comitê; Etapa 2.2: Organizar e apoiar a realização das reuniões 45 

Plenárias, de Câmaras Técnicas, Diretoria Colegiada do Comitê, Comissões de Açudes e Grupos de 46 

Trabalho; Etapa 2.3: Organizar e apoiar Cursos de Capacitação; Etapa 2.4: Divulgar, mobilizar e dar 47 

apoio logístico aos eventos promovidos pela Agência Nacional de Águas – ANA para atualização do 48 

PRH da Bacia; Etapa 2.5: Monitorar a implementação das ações do Plano Integrado de Recursos 49 

Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Piancó-Piranhas-Açu; e Etapa 2.6: Organizar procedimentos de 50 

gestão documental relacionados às atividades do Comitê. Meta 3 – Implementar Ações de 51 

Comunicação e Mobilização Social (R$ 214.794,20), subdivida em 06 (seis) etapas, sendo: Etapa 3.1: 52 

Contratação de empresa de Comunicação e Publicidade; Etapa 3.2: Elaborar o Plano de Comunicação 53 

do Comitê e implementar as ações nele previstas; Etapa 3.3: Elaborar e divulgar informativos 54 

eletrônicos trimestrais; Etapa 3.4: Manter e atualizar o sítio eletrônico do Comitê; Etapa 3.5: Materiais 55 

impressos de Divulgação Institucional do Comitê; e Etapa 3.6: Criar e manter atualizados os cadastros 56 

de mídias e entidades e Meta 4 – Realizar o Processo Eleitoral Para Renovação dos Membros do Comitê 57 

(R$154.397,24), subdivida em 04 (quatro) etapas, sendo: Etapa 4.1: Contratar Mobilizadores e realizar 58 

curso para capacitá-los; Etapa 4.2: Realizar os Encontros Regionais; Etapa 4.3: Realizar as Inscrições e 59 

Habilitação dos Inscritos; e Etapa 4.4: Realizar as Plenária Setoriais e a Assembleia de Posse. Ainda com 60 

a palavra, Sra. Janaina Santos relatou aos presentes que todas as metas, etapas e recursos financeiros 61 

apresentados no Plano de Trabalho são fiscalizados e monitorados diariamente pela ANA através de 62 

02 (dois) dos seus funcionários, Sra. Tânia Regina, responsável por acompanhar a execução física do 63 

Termo de Colaboração, e Sr. Lucas Braga, responsável por acompanhar a execução Financeira. 64 

Finalizada sua apresentação, a Sra. Janaina Santos passou a palavra ao Sr. Emídio Gonçalves, 65 

Coordenador do Escritório de Apoio ao CBH PPA, para que o mesmo fizesse uma síntese sobre os 66 

“Indicadores de Alcance de Resultados” constantes no PT, colocando-se à disposição de todos para 67 

eventuais dúvidas. Com a palavra, o Sr. Emídio Gonçalves passou a fazer um detalhamento de todos 68 

os indicadores, num total de 27 (vinte e sete), todos correlacionados com as Metas postas no Plano de 69 

Trabalho, distribuídos da seguinte forma: 01 (um) Indicador relacionado com a Meta 1; 10 (dez) 70 

Indicadores relacionados com a Meta 2; 6 (seis) Indicadores relacionados com a Meta 3; e 10 (dez) 71 

Indicadores relacionados com a Meta 4. Por fim, agradeceu a todos pela compreensão para com o 72 

mesmo, colocando à disposição de todos para maiores esclarecimento. Não tendo nenhum 73 

questionamento em relação ao conteúdo apresentado, o Sr. Waldemir Fernandes convidou a Sra. 74 

Tânia Dias, representante da ANA, para que a mesma desse início ao próximo ponto de pauta: 75 

Aplicação de questionários para fins de avaliação da Adese e para fins de avaliação dos Boletins 76 

Informativos publicados pela Adese. A Sra. Tânia Regina Dias, Gestora do Termo de Colaboração nº 77 

001/2020/ANA, iniciou sua apresentação fazendo uma explicação sobre a maneira de como é feita a 78 

avaliação da Adese no âmbito do TC. Relatou que ao final da sua apresentação será repassado aos 79 

membros do Comitê um questionário para preenchimento, documento esse que servirá para avaliar o 80 

trabalho realizado pela Adese, Instituição contratada pela Agência Nacional de Água e Saneamento 81 

Básico para apoiar as ações do Comitê. Sobre o questionário, comunicou aos presentes que o mesmo 82 

será preenchido pelos membros titulares e suplentes do Comitê no exercício da titularidade, sendo a 83 
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sua aplicação de responsabilidade da ANA. Referindo-se a forma de avaliação, disse que os membros 84 

irão avaliar apenas dois tópicos no âmbito do Termo de Colaboração, sendo, o “Indicador 2”, que trata 85 

do “Reconhecimento Social” e o “Indicador 4”, que trata da “Comunicação e Mobilização Social”. A 86 

título de informação, disse que não era obrigatória a identificação do membro do Comitê no 87 

questionário e que as informações lá contidas não seriam repassadas para a Adese, dessa forma todos 88 

teriam liberdade para expor seu posicionamento. Em relação aos resultados obtidos informou que 89 

esses serão apresentados ao Comitê durante sua primeira reunião anual. Dando continuidade, a Sra. 90 

Tânia Regina passou a fazer uma autoexplicação sobre a forma de preenchimento dos questionários, 91 

contemplando perguntas abertas e fechadas, quali-quantitativas. Fazendo uso da palavra, o Sr. Ailton 92 

de Sousa Pereira, representante dos Usuários, solicitou saber da mesma se o questionário teria que 93 

ser preenchimento integralmente, ou, caso o mesmo não tivesse conhecimento sobre determinadas 94 

questões, poderia deixar em branco. Em resposta, a Sra. Tânia Regina informou que a pessoa que não 95 

se sentir em condições de preencher determinada questão poderia deixar em branco. Relatou que ao 96 

final dos trabalhos será realizada uma tabulação de todas as questões, para ao final chegar a uma nota. 97 

Concluindo, se colocou à disposição de todos os membros para esclarecimentos no tocante ao 98 

preenchimento dos questionários. Antecedendo o próximo ponto de pauta, o Sr. Waldemir Fernandes 99 

de Azevedo, Presidente do CBH PPA, convidou alguns dos participantes presentes à reunião, esses 100 

eleitos durante o Processo Eleitoral do CBH PPA, para se dirigirem a mesa coordenadora dos trabalhos 101 

e assinarem o Termo de Posse como membro do CBH PPA, Gestão 2022-2026, visto não terem 102 

participado, por questões de agenda, da Assembleia Geral de Posse realizada em maio de 2022, na 103 

cidade de Sousa/PB. Na ocasião, foram empossados os seguintes membros SUPLENTES: Sérvio Túlio 104 

Cavalcanti de Araújo, Segmento: Usuário de Abastecimento Público, representante da Companhia de 105 

Águas e Esgotos da Paraíba – CAGEPA; José Aminthas de Farias Júnior, Segmento: Organizações 106 

Técnicas de Ensino e Pesquisa, representante da Universidade Federal de Campina Grande - UFCG, 107 

Campus de Patos/PB; e Ramon Ramalho Lins, Segmento: Usuários de Irrigação e Uso Agropecuário. 108 

Dando continuidade aos trabalhos, o Presidente do Comitê convidou o Sr. Osman Fernandes da Silva, 109 

representante da ANA, para que esse desse início ao próximo ponto de pauta: Comitê de Bacia: O que 110 

é, e o que faz. Iniciando sua apresentação, o Sr. Osman Silva, como forma de introdução a sua fala, 111 

apresentou um vídeo ilustrativo retratando a importância dos Comitês. Após exposição do vídeo, o Sr. 112 

Osman relatou a todos que o Comitê de Bacia nada mais é do que um ente criado pelo Estado 113 

Brasileiro, seja em escala Federal ou Estadual. Relatou que os membros do Comitê, através da Lei 114 

9.433, tem o poder de tomada de decisões buscando assim mudar a realidade da região. Na ocasião, 115 

exaltou a importância da participação dos órgãos gestores estaduais e da ANA ao longo de todo o 116 

processo, deixando claro que, a capacidade de organizar, decidir e deliberar sobre o que é prioritário 117 

para a Bacia é dos membros do Comitê, buscando sempre o diálogo com os entes envolvidos. 118 

Finalizando, e referindo-se ao CBH Piancó-Piranhas-Açu, disse que o trabalho realizado pelo Comitê é 119 

inovador, onde, ao longo do tempo, conseguiu adaptar-se à realidade da região, fugindo, de certa 120 

forma, do padrão da Lei 9.433, o que torna o CBH PPA uma referência para a criação de novos Comitês. 121 

Fazendo uso da palavra, o Sr. Raimundo Inácio da Silva Filho, 1º Secretário do CBH PPA, exaltou a 122 

importância dos meios de comunicação como forma de divulgação das ações realizadas na bacia, 123 

citando, como exemplo, as matérias divulgados pelas rádios sediadas no Vale do Açu que levam a 124 

informação até a população ali residente. Ainda com a palavra, disse que o diálogo para tomada de 125 

decisões não pode ser feito apenas com os membros do comitê, e sim, com toda a população que está 126 
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dentro da Bacia, levando também os debates para dentro das escolas. O Sr. Paulo Abrantes, 127 

representante da UFCG, Campus Sousa/PB, informou aos presentes que em sua tese de doutorado 128 

estudou a Governança da Bacia Hidrográfica Piancó-Piranhas-Açu. Em relação ao Comitê, disse que 129 

esse não tem personalidade jurídica, sendo essa, ao seu ver, exercida pela Secretária do Comitê, 130 

através da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Seridó – ADESE. Em relação as Comissões de 131 

Açudes, relatou que essa não tem previsão legal, classificando-as como arranjos Institucionais.  Ainda 132 

sobre as Comissões, solicitou saber de quem seria a responsabilidade caso a mesma viesse a tomar 133 

uma decisão contrária ao cenário apresentado pela ANA, decisão essa referendada pela Plenária do 134 

Comitê, e, por consequência, causasse prejuízos aos proprietários. Na oportunidade, lembro que o 135 

Comitê faz Governança e não Gestão, essa é de responsabilidade do IGARN e AESA, trechos Estaduais, 136 

e ANA, trechos Federais. Ainda com a palavra, disse que o Comitê precisa colocar nas suas discussões 137 

questões relacionadas ao loteamento das áreas rurais, citando como exemplo o Perímetro Irrigado de 138 

São Gonçalo. Sobre esse, informo que todas as áreas que eram lotes estão sendo transformadas em 139 

loteamentos rurais, sem nenhuma fiscalizados pelo órgão responsável. Por fim, ressaltou a 140 

importância do Comitê como espaço de debates e discussões. A Sra. Tânia Regina, representante da 141 

ANA, a título de esclarecimento, relatou aos presentes que a ADESE é uma OSCIP (Organização da 142 

Sociedade Civil de Interesse Público) e que não desempenha função de Entidade Delegatária. O Sr. 143 

Jacodemes Garrido, 2º Secretário do CBH PPA, referindo-se ao tema “Comitê e Água” sugeriu que o 144 

assunto fosse levado para conhecimento dos Secretários de Educação das pequenas cidades, para que 145 

esses, conjuntamente com o quadro de professores, vislumbrem a possibilidade de transformar o tema 146 

em uma matéria curricular. Sobre o assunto, o Sr. Waldemir Azevedo, Presidente do CBH PPA, o 147 

informou que o Estado da Paraíba, através da AESA, já tem um programa voltado para as escolas, 148 

“Comitês nas Escolas”, sendo aplicado atualmente nas três bacias estaduais. Informou ainda que a 149 

AESA está estudando a possibilidade de ampliar as discussões para a Bacia Piancó-Piranhas-Açu. 150 

Finalizando as discussões sobre o tema pautado, o Sr. Francisco Auricélio, Vice-Presidente do CBH PPA, 151 

ressaltou a importância da realização de parcerias do Comitê com outras Instituições, citando como 152 

exemplo a Petrobras. Referindo-se as águas advindas da transposição, informou que o volume de água 153 

previsto na alocação para o Estado do Rio Grande do Norte é de 2,95 m³/s/ano, ao custo de noventa 154 

e um centavos, totalizando aproximadamente oitenta milhões de reais. Ainda sobre essa, e em 155 

conformidade com a Lei 9.433, relatou que a água da transposição terá como prioridade o 156 

abastecimento humano e a dessedentação animal. Dando início ao próximo ponto de pauta, cito: O 157 

papel do IGARN e da AESA, o Sr. Francisco Auricélio, Diretor Presidente do IGARN, fez uma síntese 158 

sobre o papel da sua Instituição no Estado do RN. Sobre esta, informou que a mesma foi criada pela 159 

Lei nº 8.086, de 15 de abril de 2002, sendo modificada pela Lei Complementar 483. Informou que o 160 

IGARN é uma autarquia vinculada à Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos 161 

(SEMARH), dotada de personalidade jurídica de direito público interno e autonomia administrativa e 162 

financeira, com patrimônio próprio, órgão estadual responsável pela gestão técnica e operacional dos 163 

recursos hídricos em todo o território norte-rio-grandense. A seguir, apresentou o organograma da 164 

sua Instituição, destacando, na ocasião, as diversas coordenações criadas para facilitar a gestão, dentre 165 

elas, a Coordenadoria de Planejamento e Finanças, Coordenadoria de Administração e Recursos 166 

Humano e Coordenadoria de Operação e Manutenção de Obras Hidráulicas. Referindo-se ao número 167 

de barragens no Estado, informou que o Rio Grande do Norte possui 749 barragens cadastradas, desse 168 

total, 668 tem como órgão fiscalizador o IGARN. Relatou que no Plano Anual de Fiscalização (PAF), ano 169 
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de 2021, a equipe do IGARN foi a campo e fiscalizou 60 barragens com a seguinte classificação: 13 170 

novas barragens classificadas e 47 reclassificadas quanto ao dano potencial associado. Informou que 171 

o IGARN, com o advento do PISF, está estruturando a Coordenadoria de Operação e Manutenção de 172 

Obras Hidráulicas tendo essa como objetivo fazer o acompanhamento e gestão das obras no Estado. 173 

Em relação aos programas desenvolvidos por sua Instituição, citou o IGARN ITINERANTE que tem por 174 

objetivo facilita a inserção do usuário no sistema de gestão dos recursos hídricos. Sobre esse, relatou 175 

que através desse programa foi possível realizar 852 (oitocentos e cinquenta e dois) novos cadastros, 176 

sendo 600 (seiscentos) em 2019; 240 (duzentos e quarenta) em 2020; e 112 (centro e doze) em 2021. 177 

Informou que o IGARN, em conformidade com o decreto nº 30.777, de 29 de julho de 2021, Art. 2º, 178 

exerce os serviços de Secretaria Executiva dos Comitês de Bacias Hidrográficas, citando, na ocasião, o 179 

CBH Apodi-Mossoró, CBH Ceará Mirim e CBH Pitimbú. Finalizando sua fala, relatou que sua Instituição, 180 

através da Coordenadoria do Sistema de Informações, está contratando um sistema de informações 181 

para implantação de portal eletrônico integrado ao Sistema de Suporte à Decisão (SSD) de outorgas 182 

superficiais e subterrâneas com vistas à eficiência de procedimentos de gestão de águas pela 183 

transformação digital e à modernização do processo de entrada dos pleitos de outorga. Nada mais a 184 

informar, o Sr. Francisco Auricélio se colocou à disposição para eventuais esclarecimentos. Dando 185 

início a sua fala, o Sr. Waldemir Azevedo, Presidente do CBH PPA e representante da AESA, comunicou 186 

aos presentes que o Sr. Porfírio Catão, Diretor Presidente da AESA, não teve como se deslocar a cidade 187 

de Caicó/RN para participar da 27ª Reunião Ordinária, motivo pelo qual o mesmo havia sido 188 

convocado, em caráter de urgência, para participar de reunião com a equipe do Banco Mundial. Sobre 189 

a Instituição que representa, o Sr. Waldemir Azevedo relatou aos presentes que além da Diretoria 190 

Administrativa, que tem a frente o Sr. Porfírio Catão, a AESA tem outras duas diretorias básicas, 191 

citando, na ocasião, a Diretoria de Acompanhamento e Controle dos Recursos Hídricos, responsável 192 

pela parte dos reservatórios (qualidade de água, medição, balanços hídricos, etc.), e a Diretoria de 193 

Gestão e Apoio Estratégico, responsável pelas outorgas e licenças de obras hídricas, sendo também de 194 

sua responsabilidade apoiar os Comitês de Bacias Estaduais. Ainda sobre a AESA, relatou sobre a 195 

existência de 04 (quatro) gerencias regionais, sendo 01 (uma) em João Pessoa/PB, 01 (uma) em 196 

Campina Grande/PB, 01 (uma) em Patos/PB e 01 (uma) em Sousa/PB, com possibilidade da criação de 197 

outras 02 (duas) gerencias, sendo 01 (uma) em Itaporanga/PB e 01 (uma) em Monteiro/PB, todas 198 

criadas com a finalidade de dar total suporte aos usuários para obtenção de outorga e licença de obra 199 

hídrica. Relatou que a AESA, através da sua Gerência, vem constantemente enviando seus técnicos aos 200 

sindicatos, Prefeituras e a Empaer para realização de treinamento sobre solicitação de outorga e 201 

licença de obra hídrica, sendo todo o processo realizado de forma digital. Dando continuidade à sua 202 

fala, citou alguns dos programas desenvolvidos pela AESA, dentre eles, “O Comitê nas Escolas” e 203 

“Limpeza das Barragens”, todos custeados com recursos provenientes da cobrança pelo uso da água.  204 

Finalizando sua fala, e referindo-se ao Programa Qualiágua, fez questão de relatar que a ANA atribuiu 205 

nota máxima a AESA durante os últimos 05 (cinco) anos. No tocante ao Programa Progestão, relatou 206 

que por dois anos consecutivos o Estado da Paraíba, através da AESA, foi considerado o Estado que 207 

mais implantou no Brasil. Facultada a palavra a plenária do Comitê, o Sr. Francisco Fonseca Filho, 208 

representante dos Irrigantes, externou sua preocupação em relação ao Canal do Pataxó. Sobre este, 209 

informou que foi noticiado nos meios de comunicação que o Governo do Estado daria início aos 210 

trabalhos de recuperação do Canal, visto a existência de inúmeros vazamentos ao longo do seu trajeto, 211 

fato esse que está preocupando os irrigantes da região, pois, ao iniciar as obras o nível de água no rio 212 
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tende a diminuir, prejudicando assim as irrigações. Em resposta, o Sr. Francisco Auricélio, Diretor 213 

Presidente do IGARN, o informou que a licitação para reforma do Canal está em andamento. 214 

Pessoalmente falando, disse que no seu ponto de vista para se fazer uma boa manutenção no Canal 215 

se faz necessário a interrupção, de forma responsável, do volume de água atual, não predicando a 216 

população e nem os irrigantes. Ainda sobre os trabalhos de manutenção, relatou sobre a necessidade 217 

da adequação da tomada de água da CAERN. Não havendo nenhum outro questionamento por parte 218 

dos presentes, o Sr. Raimundo Inácio, 1º Secretário do CBH PPA, convidou o Sr. José Geraldo Faustino 219 

de Oliveira, representante da Empresa Sete9 Publicidade, para dar iniciar ao próximo ponto de pauta, 220 

cito: Apresentação, para aprovação da plenária, do Plano de Comunicação do CBH PPA. Com a 221 

palavra, o Sr. Geraldo Oliveira informou aos presentes que o Plano de Comunicação já existia, e que o 222 

ali apresentado seria apenas uma atualização do já existente, contemplando todas as ações propostas 223 

no Termo de Colaboração assinado entre a ANA e a ADESE, para um horizonte de 05 (cinco) anos, 2021 224 

a 2025. Informou que o mesmo foi finalizado e entregue a Adese em fevereiro de 2021, sendo 225 

apresentado a Diretoria Colegiada do Comitê e encaminhado a ANA, mediante relatório. Dando 226 

continuidade, o Sr. Geraldo Oliveira passou a fazer uma síntese de todos as ações postas no Plano de 227 

Comunicação e Mobilização Social, num total de 06 (seis) ações, assim descritas: Ações 228 

Administrativas, Ações de Comunicação e Mobilização, Ações de Tecnologia, Metodologia, Resultados 229 

Esperados, e Acompanhamento e Avaliação. Dando prosseguimento, o Sr. Geraldo Oliveira passou a 230 

fazer uma apresentação do sítio eletrônico do Comitê. Durante exposição, foi informado aos presentes 231 

que o site estava passando por manutenção, visto problemas ocorridos com a empresa responsável 232 

pela sua hospedagem, Locaweb, fato esse que corrompeu diversos arquivos, dentre imagens e 233 

documentos em formato PDF. Durante apresentação, algumas sugestões foram propostas pela 234 

plenária, dentre elas, a substituição do nome “Espaço das Águas” por “Boletim Informativo”, a 235 

substituição do nome “Consulta” por “Membros do Comitê”. Finalizando, o Sr. Geraldo Oliveira 236 

informou aos presentes que de forma gradativa e continuada vem fazendo, conjuntamente com o 237 

Escritório de Apoio, a substituição dos arquivos danificados, não tendo prazo definido para conclusão, 238 

visto o grande número de arquivos lá contidos. Sobre o assunto, e a título de sugestão, a Sra. Tânia 239 

Regina, representante da ANA, solicitou ao mesmo que fosse estabelecido um prazo para conclusão 240 

dos trabalhos. Não havendo nenhum outro questionamento por parte da plenária, o Sr. Waldemir 241 

Azevedo, Presidente do Comitê, colocou a matéria para apreciação da plenária, sendo, por 242 

unanimidade, aprovado. Antecedendo o próximo ponto de pauta, o Sr. Ednaldo Pereira de Oliveira, 243 

representante dos Usuários da Carcinicultura/Aquicultura, fazendo referente a vazão do açude de 244 

Curema, atualmente em 3,5 hm³/s, solicitou saber dos órgãos competentes sobre a possibilidade da 245 

realização de trabalho de desobstrução ao longo do rio, fato esse que possibilitaria a redução da 246 

defluência do reservatório, e consequentemente uma maior economia de água. Finalizando, solicitou 247 

apoio do Comitê para juntos traçar metas tendo por objetivo repovoar os mananciais da região, fonte 248 

de riqueza para a população, em particular, para os pescadores. Em resposta, o Sr. Waldemir Azevedo 249 

o informou que anteriormente a defluência do açude Curema estava em 2,5 hm³/s, visto que o açude 250 

São Gonçalo estava também liberando água via rio Piranhas. Informou que após o fechamento da 251 

comporta do açude São Gonçalo viu-se a necessidade de aumentar a defluência de Curema, pois, 252 

somente dessa forma a água chegaria ao ponto de captação da CAERN, localizado no município de 253 

Jardim de Piranhas/RN, para assim atender as necessidades do município de Caicó/RN. Ainda sobre a 254 

defluência do açude Curema, informou ao mesmo que com a abertura da comporta do açude São 255 
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Gonçalo, em 2022, foi possível economizar aproximadamente 30 (trinta) milhões de metros cúbicos. 256 

No tocante aos trabalhos de desobstrução em trechos do rio, relatou que o Comitê não tem função de 257 

executar obras, porém, este pode, dentro de suas atribuições, solicitar ações junto aos órgãos 258 

competentes. O Sr. Alberlando de Araújo Leite, representante da Prefeitura Municipal de 259 

Itaporanga/PB, solicitou informações acerca da implantação do Projeto de Reuso de Água do seu 260 

município, esse custeado com recursos da ANA, através do CBH Piancó-Piranhas-Açu, solicitou também 261 

saber sobre as obras do Terceiro Eixo. Em resposta, o Sr. Waldemir Azevedo o informou que a 262 

implantação do projeto de reuso é de responsabilidade do município, e que a atuação do Comitê se 263 

encerrou com a entrega do produto. No tocante as obras do Terceiro Eixo, informou que o processo 264 

se encontra em fase de licitação pelo DNOCS. Esclarecimento feitos, o 1º Secretário do CBH PPA, Sr. 265 

Raimundo Inácio, deu início ao próximo ponto de pauta seguinte, Apresentação, para aprovação da 266 

Plenária, do calendário de reuniões ordinárias do CBH PPA, Ano 2023. Foi apresentado aos presentes 267 

proposta de deliberação nº 036/2022 contemplando datas e municípios para realizadas as reuniões 268 

ordinárias do Comitê, Ano 2023. Na oportunidade, o Sr. Raimundo Inácio comunicou a todos que, 269 

como de costume, uma das reuniões seria realizada no Estado da Paraíba e outra no Estado do Rio 270 

Grande do Norte. No tocante as datas e municípios escolhidos, informou que, em consenso com os 271 

demais Diretores, foram definidas as seguintes datas/municípios: 28ª Reunião Ordinária (28ª RO), a 272 

ser realizada dia 27 de abril de 2023, em Cajazeiras/PB; e 29ª Reunião Ordinária (29ª RO), a ser 273 

realizada dia 09 de novembro de 2023, em Jucurutu/RN, cidade onde está sendo construída uma das 274 

maiores obras hídricas do Estado. Após explanação, o Sr. Alberlando de Araújo Leite, sugeriu que a 28ª 275 

RO, ao invés de Cajazeiras/PB, fosse realizada na cidade de Itaporanga/PB. O Sr. Ailton de Sousa 276 

Pereira, representante dos Usuário de Irrigação, posicionou-se favorável a realizada da 28ª RO em 277 

Cajazeiras/PB. Não havendo consenso por parte da plenária, o Sr. Raimundo Inácio colocou a matéria 278 

para votação. Contabilizados os votos, a cidade de Cajazeiras/PB obteve 09 (nove) votos, enquanto 279 

que a cidade de Itaporanga/PB, obteve 11 (onze) votos. Por consenso, foi mantida a cidade de 280 

Jucurutu/RN para realização da 29ª RO. Finalizadas as discussões, foi colocada para votação da plenária 281 

a Deliberação nº 036/2022, parte integrante desta ata, sendo, por unanimidade, aprovada. A seguir, o 282 

Sr. Raimundo Inácio, tendo em vista a importância da Câmara Técnica de Planejamento Institucional – 283 

CTPI para o Comitê, e como forma de socializar as informações, solicitou a Sra. Vera Ribeiro, 284 

representante da CAERN e Relatora Provisória da CTPI, que fizesse uma fala sobre a funcionalidade da 285 

Câmara Técnica, bem como, sobre a sua composição. Com a palavra, a Sra. Vera Ribeiro informou a 286 

todos que a Câmara Técnica esteve reunida recentemente, onde, na oportunidade elegeram o Sr. 287 

Pedro Crisóstomo Alves Freire, representante da AESA, como Coordenador Provisório, ficando a 288 

mesma na função de Relatora. A seguir, fez um breve relato sobre as atribuições da CTPI, em 289 

conformidade com a Art. 1º da Deliberação nº 02/2009, que “define as atribuições, a composição e as 290 

regras de funcionamento da Câmara Técnica de Planejamento Institucional (CTPI)”. Quanto a sua 291 

composição, relatou que essa é composta por 11 membros, sendo: 01 (um) representante Governo 292 

Federal; 04 (quatro) representantes, sendo dois de cada Estado, do Governo Estadual; 01 (um) 293 

representante do Governo Municipal; 03 (três) representantes dos Usuários de Água; e 02 (dois) 294 

representantes da Sociedade Civil. Sobre as atribuições da CTPI, a Sra. Tânia Regina, representante da 295 

ANA, sugeriu a revisão da Deliberação nº 02/2009, em particular, o item I, onde consta que a CTPI terá 296 

como atribuição “coordenar o processo de elaboração do planejamento estratégico do Comitê”. 297 

Referindo-se ao funcionamento da Câmara Técnica, disse que essa, conforme dados encaminhados 298 
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pelo Escritório de Apoio, não se reúne há dois anos, fato esse que comprova que o Comitê não está 299 

fazendo uso da sua Instancia Técnica. Na oportunidade, sugeriu que o agenda de reuniões do CBH PPA 300 

esteja atrelada ao calendário de reuniões da CTPI. A título de esclarecimento, o Sr. Waldemir Azevedo, 301 

Presidente do CBH PPA, relatou que as atribuições da CTPI, criadas através de Deliberação do Comitê, 302 

não podem se sobrepor a este, nem tão pouco ao seu Regimento Interno. Referindo-se à apresentação 303 

feita pela Sra. Vera Ribeiro, disse que ali estava sendo apresentado apenas os incisos contidos na 304 

Deliberação, sem a apresentação do capto dos Artigos. Ainda com a palavra, discordou do 305 

posicionamento da Sra. Tânia Regina no tocante a não realização de reuniões por parte da CTPI. Sobre 306 

essas, informou que em 2021, por motivos da pandemia, tudo ficou parada. Em relação ao ano 2022, 307 

disse que a Câmara Técnica, mesmo não sendo demandada pelo Comitê, participou de diversas 308 

reuniões promovidas pelo mesmo que tiveram como pauta a “Atualização do PRH da Bacia”. Lembrou 309 

que nessas reuniões estavam também presentes representantes da Superintendente de Planeamento 310 

de Recursos Hídricos (SPR/ANA) e representantes dos órgãos gestores do Estado da Paraíba e Rio 311 

Grande do Norte. Esclarecimento feitos, deu-se início ao próximo ponto de pauta, cito: Apresentação, 312 

para aprovação da Plenária, da Agenda de Atividades do CBH PPA, ano 2023. Antecedendo a 313 

apresentação, o Sr. Raimundo Inácio, 1º Secretário do CBH PPA, informou que a minuta da agenda 314 

havia sido encaminhada a todos os membros, via E-mail e WhatsApp, para envio de contribuições, e 315 

que até aquele momento nada tinha sido recebido pelo Escritório de Apoio. Após informe, o Sr. 316 

Francisco Auricélio, Vice-Presidente do Comitê, deu início a leitura das ações contidas na agenda, num 317 

total de 11 (onze), sendo também feito o detalhamento das atividades relacionadas a cada uma delas, 318 

bem como, os responsáveis e seu objetivo. Finalizada a apresentação, a Sra. Tânia Regina, 319 

representante da ANA, fazendo uso da palavra, indagou sobre a ausência do período de execução das 320 

ações postas na agenda de atividades do Comitê. Referindo-se a ADESE, em particular, ao Escritório de 321 

Apoio, disse que o mesmo tem por obrigação dar total suporte ao Comitê, assim sendo, precisa estar 322 

como responsável em todas as ações. Em relação as ações tendo como responsável o CBH PPA, sugeriu 323 

que essa fosse melhor detalhada, deixando claro as responsabilidades da Diretoria Colegiada, da CTPI 324 

e dos seus membros. A título de esclarecimento, lembrou que as ações do Comitê devem estar 325 

articuladas com as ações previstas no Termo de Colaboração. Por fim, sugeriu que a Adese busque 326 

junto aos órgãos gestores parcerias para realização das capacitações. O Sr. Waldemir Azevedo, 327 

referindo-se a agenda de atividades, disse que a proposta apresentada é do Comitê, não tendo nada a 328 

ver com o Termo de Colaboração. Ainda com a palavra, deixou claro que os membros do Comitê não 329 

são remunerados e que realizam um trabalho voluntário. Em relação as sugestões postas pela 330 

representante da Ana, o Sr. Francisco Auricélio, Vice-Presidente do CBH PPA, em nome da Diretoria 331 

Colegiada, concordou com a incorporação do Escritório de Apoio como responsável por algumas das 332 

ações. Em relação ao cronograma de execução das ações, disse que o Comitê irá trabalhar de acordo 333 

com a demanda, porém, não descartou a possibilidade da sua inclusão na agenda. Não tendo nenhum 334 

questionamento por parte dos presentes, o Sr. Raimundo Inácio colocou a matéria para aprovação da 335 

plenária, que, por unanimidade, foi aprovada. Iniciando o ponto de pauta seguinte, cito: Informações 336 

sobre o Encob (Encontro de Comitês de Bacias Hidrográficas), o Sr. Francisco Auricélio relatou que os 337 

membros da Diretoria Colegiada haviam participado do XXIV Encob, esse realizado em Foz do Iguaçu, 338 

Estado do Paraná, sendo esse um dos principais eventos direcionados aos Comitês. Informou que 339 

durante sua realização várias temáticas relacionadas a água foram discutidas, contando com a 340 

participação de diversos órgãos estaduais, dentre eles, o IDEMA, o IGARN, a AESA, representantes dos 341 
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Comitês Estaduais da Paraíba e do Rio Grande do Norte, dentre outros. Referindo-se especificamente 342 

a sua participação, externou sua preocupação sobre as questões relativas ao reuso de água. Sobre o 343 

tema, informou que o Estado do Rio Grande do Norte debatendo a implementação da Lei Estadual de 344 

Reuso. Por fim, informou que com a desistência do Estado do Ceará, o XXV Encob, Ano 2023, será 345 

realizado no Estado do Rio Grande do Norte. Encerrados todos os debates e dando início ao último 346 

ponto de pauta: Encaminhamentos, a Plenária Comitê decidiu por acatar as sugestões propostas pela 347 

representante da ANA, essas relacionadas ao site do Comitê, cito: substituição do nome “Espaço das 348 

Águas” por “Boletim Informativo” e substituição do nome “Consulta” por “Membros do Comitê”. 349 

Nada mais a tratar, O Sr. Raimundo Inácio da Silva Filho, 1º Secretário do CBH PPA, agradeceu a 350 

presença, a participação e a colaboração de todos e deu por encerrada a reunião, solicitando ao 351 

Escritório de Apoio a confecção da Ata da 27ª RO para que essa seja posteriormente apresentada a 352 

plenária do CBH PPA para aprovação. Caicó/RN, 08 de novembro de 2022. 353 

 354 

 355 
 356 

 357 
Marcone de Medeiros Nunes 358 

Secretário do Escritório de Apoio ao CBH PPA 359 
                  360 
 361 

 362 

 363 

        Waldemir Fernandes de Azevedo           Raimundo Inácio da Silva Filho 364 
   Presidente do CBH PPA              1º Secretário do CBH PPA 365 

  366 
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