
CBH PPA realizou encontros regionais em Caicó, Assú e Patos

O Comitê da Bacia Hidrográfica do 
Piancó-Piranhas-Açu realizou os três pri-
meiros encontros regionais referentes ao 
Processo Eleitoral do CBH PPA para a ges-
tão 2017 – 2021. Os encontros foram reali-
zados nos municípios de Caicó/RN, no dia 
20/06, Assú/RN, no dia 21/06, e em Patos/
PB, no dia 22/06. Os próximos encontros 
estão marcados para a primeira semana do 
mês de julho nos municípios de Itaporanga/
PB, Cajazeiras/PB e Pombal/PB.

Os encontros foram coordenados 
pela comissão eleitoral constituída pelo 
comitê através da deliberação 025/2017, 
sendo esta composta pelo Sr. Pedro Cri-
sóstomo Alves Freire, presidente e repre-
sentante da SEIRHMACT/PB, Sra. Vera 
Lúcia Rodrigues Cirilo, secretária e repre-
sentante da SEMARH/RN, Sra. Eva Ribei-
ro, membro e representante do IGARN, Sr. 
Waldemir Fernandes de Araújo, membro e 
representante da AESA/PB e o Sr. Danilo, 
membro e representante do DNOCS.

Os encontros tem por objetivo mobi-
lizar e divulgar o processo eleitoral do CBH 

PPA para renovação dos seus membros, 
gestão 2017-2021, junto aos diversos seg-
mentos da sociedade. “Os encontros tem 
exatamente a importância de mostrar o 
papel de cada membro dentro do comitê e 
também na bacia de todo o rio. Queremos 
conscientizar a sociedade da necessidade 
do comitê na bacia do rio”, disse Pedro Cri-
sóstomo, presidente da comissão.

Ainda de acordo com ele, “os próxi-
mos passos são os seguintes: processo de 
inscrição, avaliação das inscrições, homo-
logação, abertura de recurso para contes-

taão e, por fim, virão as plenárias de onde 
nós selecionamos, dentre todos os inscri-
tos, àqueles que vão compor o comitê. Te-
remos nesse processo sempre uma eleição 
entre todos do comitê. Para que todo esse 
processo seja feito, é fundamental a parti-
cição da sociedade. Por isso, a importancia 
dos encontros regionais”, completou.

Confira os próximos três encontros 
regionais:

04/07 – em Itaporanga/PB
05/07 – em Cajazeiras/PB
06/07 – em Pombal/PB
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Imagem mostra a mesa formada para o encontro regional no município de Patos/PB - Foto Assecom CBH PPA

Encontro de mobilização realizado no município de Caicó/RN- Foto: Geraldo Oliveira
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O Comitê da Bacia Hidrográfica 
do Piancó-Piranhas-Açu esteve pre-
sente durante a “Caravana das Águas”, 
realizada pela Comissão de Desenvolvi-
mento Regional e Turismo (CDR) do Se-
nado Federal. O evento aconteceu entre 
os dias 19 e 20 de junho. No dia 19, no 
município de São José de Piranhas/
PB, o CBH PPA foi representado pela 
Sra. Maria de Lourdes, vice-presidente, 
e pelo Sr. Josué Diniz, membro titular 
do comitê. Já no dia 20, no município 
de Caicó/RN, o comitê foi representado 
pelos senhores Waldemir Fernandes e 
Paulo Freire, ambos são membros titu-
lares do comitê.

As visitas técnicas começaram na 
segunda (19), quando sairam de Terra 
Nova (PE), passando pelos municípios 
como Jati (CE) e São José de Piranhas 
(PB). Um ato público em São José de Pi-
ranhas encerrou as atividades do dia. Já 
na terça-feira (20) foram realizadas duas 
audiências públicas. A primeira no Audi-
tório Campus Avançado Professora Ma-
ria Elisa de Albuquerque Maia, em Pau 
dos Ferros (RN). A outra, às 14h30, no 
Auditório do Centro de Ensino Superior 
do Seridó em Caicó (RN). As duas audi-
ências registraram um bom número de 
pessoas, que ouviram as informações 
sobre o eixo norte da transposição.

Segundo o governo, o Projeto 
de Integração do Rio São Francisco, 
composto pelos eixos Norte e Leste, vai 
beneficiar mais de 12 milhões de pesso-

as em Pernambuco, Ceará, Paraíba e 
Rio Grande do Norte. No Eixo Leste, as 
águas já atendem aos Estados de Per-
nambuco e Paraíba.

Ao final da audiência, a Agência 
de Desenvolvimento do Seridó (ADE-
SE), em conjunto com diversas ou-
tras entidades e segmentos da região, 
apresentaram à Caravana das Águas 
um documento com uma série de rei-
vindicações, sobretudo, ao Governo 
Federal.  A “Carta do Seridó” contempla, 
dentre outras exigências, a revitalização 
e desassoreamento do Rio Piranhas; a 
conclusão das obras físicas e sociais da 
Barragem de Oiticica; e a implantação 
do sistema adutor do Seridó a partir da 
Barragem de Oiticica.

“É extremamente importante es-
ses eventos para que possamos cobrar 
das nossas autoridades o prossegui-

Membros do CBH PPA participam da “Caravana das Àguas” 
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mento das obras do rio São Francisco, 
sobretudo nessa área do eixo norte que 
vai trazer água para boa parte da Paraí-
ba, do Rio Grande do Norte e do Ceará. 
Portanto, o comitê se une nessa luta e 
espera que esses eventos possam obter 
êxito na sua ideia principal que é a re-
tomada das obras”, destacou Waldemir 
Fernandes.

Outros agentes públicos celebra-
ram a importante conquista junto à Cara-
vana. A senadora Fátima Bezerra (PT), 
o deputado federal Beto Rosado (PP), 
prefeitos e lideranças políticas da região 
reforçaram a importância da obrao em-
preendimento para a região. “Cada eta-
pa vencida é uma alegria sem tamanho 
para todos nós. Mas não vamos esmo-
recer porque a luta ainda é longa. Conti-
nuemos a luta que essas águas hão de 
chegar”, afirmou a senadora potiguar.

A imagem mostra a Caravana das Águas no município de Caicó. Waldemir Fernandes, membro do CBH PPA esteve presente.

Maria de Lourdes, vice-presidente, e Josué Diniz, membro, particparam da caravana
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Os seis mobilizadores sociais 
selecionados através de processo se-
letivo do edital 001/2017 da Agência de 
Desenvolvimento Sustentável do Seri-
dó – Adese foram capacitados nos dias 
15 e 16/05 para iniciarem o trabalho de 
campo. Os mobilizadores integram o 
processo eleitoral do Comitê da Bacia 
Hidrográfica do Piancó-Piranhas-Açu e 
tem o objetivo de atuarem no processo 
de renovação dos membros do CBH 
PPA.

“Os mobilizadores estarão identi-
ficados e vão fazer as abordagens tanto 
a pessoas físicas quanto a pessoas ju-
rídicas, no caso as instituições. Nessas 
abordagens eles vão falar sobre o comi-
tê e sobre a eleição para a renovação 
dos membros. Eles foram selecionados 
por área de abrangência, de modo que 
vai atingir os polos de Caicó, Assú, Pa-
tos, Pombal, Cajazeiras e Itaporanga. 
São essas seis cidades e os municípios 
adjacentes que integram a bacia do 
Piranhas-Açu”, explicou Emídio Gonçal-
ves, coordenador do Centro de Apoio ao 

Mobilizadores Sociais foram capacitados para o Processo Eleitoral do 
CBH PPA
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CBH PPA.
Para Pierre Alexandre, que vai 

atuar em municípios da Paraíba, a ex-
pectativa é grande para o começo do 
trabalho. “Estou feliz por ter sido selecio-
nado e agora estamos nos preparando 
para ir a todos os municípios da minha 

área de seleção e fazer o máximo de ins-
crições de pessoas que queiram partici-
par do comitê de bacia. Espero que toda 
a população possa se engajar nessa im-
portante luta, que é a dos recursos hídri-
cos. Precisamos, acima de tudo, tornar o 
comitê mais conhecido ainda”, ressaltou.

Procópio Lucena e Josué Diniz em visita a calha do rio

Mobilizadores reunidos em capacitação na sede da ADESE, em Caicó/RN

Presidente do CBH PPA visitou calha do rio Piancó-Piranhas 
O presidente do Comitê da Bacia 

Hidrográfica do Piancó-Piranhas-Açu, 
José Procópio de Lucena esteve no dia 
16/05 em visita na calha do rio Piancó-
-Piranhas, trecho São Bento-Coremas. 
O objetivo da visita foi conversar com 
residentes as margens do rio para obter 
informações sobre o deslocamento das 
águas liberadas do reservatório de Cure-
mas (2m3\s). Ele esteve acompanhado do 
membro do CBH PPA, Josué Diniz.

“Em Paulista\PB, no espaço das 
palhoças, fomos informados pelos pro-
prietários que a água chegou na passa-
gem molhada as 5 horas da manhã e as 
17hs, depois, de se deslocar em torno de 
3km, chegou na comunidade Curralinho, 
ainda no município de Paulista”, disse 
Procópio Lucena.

Nestes diálogos, o presidente foi 
informado que a irrigação está voltando 
aonde a água está chegando, sendo ne-
cessário urgente fiscalização. Além disso, 
foi perceptível a necessidade de uma lim-
peza pra facilitar o deslocamento da água.

“Nos deslocamos também até o 
canal de fuga no reservatório de Curemas 
onde identificamos a abertura dos 2m3/s 

sendo liberados no rio Piancó. Obser-
vamos que após o canal de fuga existe 
muita vegetação que impede da água se 
deslocar com maior velocidade, gerando 
desperdício e demora em sua chegada 
em São Bento\PB”, explicou Lucena.

Outro ponto visitado foi o canal da 
redenção na comunidade Mãe D’agua. 
“Confirmamos que houve a limpeza do 
canal e o funcionamento das três bomba 
que somam de 90l\s. Tivemos informa-
ções que a água do canal já percorreu em 

torno de 15 km dos 38 do canal e já está 
próximo das várzeas de Sousa/PB. Tam-
bém tivemos informações que já estão uti-
lizando a água para encher barreiros e se 
faz necessário uma fiscalização”, explicou 
Procópio.

Sobre a chegada da água em São 
Bento/PB, o presidente afirmou que “exis-
te uma previsão que a água pode chegar 
na captação da Cagepa em São Bento em 
torno de 2 dias, podendo ser mais ou me-
nos dias”, finalizou ele.
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Bispo de Caicó/RN atende convite do CBH PPA e visita Estação Ecológica do Seridó 

Presidente do CBH PPA acompanha o bispo de Caicó/RN na visita - Imagem - Assecom CBH PPA

A convite do presidente do Co-
mitê da Bacia Hidrográfica do Piancó-
-Piranhas-Açu, José Procópio de Luce-
na, o bispo da Diocese de Caicó, Dom 
Antônio Carlos Cruz Santos visitou na 
segunda-feira (29/05) a Estação Ecoló-
gica do Seridó, localizada na zona rural 
de Serra Negra do Norte. Além de Pro-
cópio, também integraram a comitiva o 
presidente da ADESE, José Vanderli e 
o engenheiro-agrônomo e coordenador 
da linha de convivência com o semiári-
do, no Seapac, Damião Santos. A visita 
fez parte das atividades relacionadas à 
Campanha de Fraternidade na Diocese, 
que a exemplo da Igreja em todo o País, 
discute os Biomas, em especial o da Ca-
atinga.

“É muito interessante a gente per-
ceber essa preocupação para preservar 
a Caantiga. Infelizmente pela situação 
que passa o Governo, não apenas re-
cente, eles estão sem estrutura para 
manter isso, mas é um lugar interessan-
te pra gente puder conhecer o que é a 
Caatinga e criar a cultura de preservação 
dela. Isso poderia se tornar um Santuário 
Ecológico, neste sentido de ser um lugar 
para receber, não apenas estudante, 
mas toda a população”, defendeu Dom 
Antônio.

O bispo ressaltou a necessidade 
do Seridó passar a conhecer a Estação 

Ecológica. “Eu só conhecia de nome, e 
a pergunta que me faço é, tendo essa 
riqueza, essa porta aberta, o que pode-
mos fazer para tornar este espaço mais 
conhecido, e ajudar na melhor consciên-
cia nossa da preservação da Caatinga. A 
gente precisa dar visibilidade, e a Dioce-
se vai contribuir através de uma de nos-
sas riquezas culturais que são as nossas 
emissoras, intensificando a divulgação 
da Estação nas nossas programações”.

“Aqui é uma unidade de proteção 
integral, como o objetivo maior é pesqui-

sa cientifica. Aqui praticamente observa-
mos a grande maioria dos animais que 
estão extintos em outros locais, como 
o Gato-Maracajá, e tantos outros”, des-
tacou. A Estação Ecológica do Seridó 
conta com uma extensão de 1.123,59 
hectares e foi criada através do Decreto 
nº 87.222 de 31 de maio de 1982. Está 
localizada na BR-427, KM 128, em Serra 
Negra do Norte. Quem desejar conhecer 
o lugar, que conta com três trilhas, pode 
agendar sua visita através do e-mail: 
esec.serido@icmbio.gov.br

CBH PPA realiza curso na UFCG em Patos/PB sobre o PRH da bacia

O Comitê da Bacia Hidrográfica 
do Piancó-Piranhas-Açu realizou neste 
dia 26/05 o curso: Plano de Recursos 
Hídricos da Bacia Hidrográfica do Pira-
nhas-Açu. O evento foi realizado na Uni-
versidade Federal de Campina Grande, 
Campus de Patos/PB, com os alunos da 
disciplina manejo de bacas hidrográficas 
do curso de engenharia florestal da pró-
pria universidade. Participaram do curso 
o Sr. Procópio Lucena, presidente do 
CBH PPA; o Sr. João Batista, professor 
do curso de engenharia florestal e mem-
bro do CBH PPA; e o Sr. Emídio Gonçal-
ves, coordenador do Centro de Apoio ao 
comitê.

“O Plano de Recursos Hídricos é 
um importante instrumento que vai nor-
tear o comitê e os órgãos gestores na 
política do gerenciamento de recursos 

hídricos para os próximos anos, sobre-
tudo nessa bacia. Temos que propagar e 
divulgar ele para que a sociedade tome 
conhecimento e possa colaborar com as 

discussões. O ambiente da universidade 
tem uma importância ainda maior, visto 
que estamos em um local de produção 
do conhecimento”, disse Procópio.  

Presidente do CBH PPA ministra palestra para os aluno da UFCG - Assecom CBH PPA
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O Comitê da Bacia Hidrográfica 
do Piancó-Piranhas-Açu esteve presen-
te no dia 09/06 na audiência pública que 
discutiu a situação da obra do eixo norte 
do Programa de Integração das Águas 
do Rio São Francisco. O evento aconte-
ceu na Câmara Municipal de Vereadores 
do município de Uiraúna/PB, no sertão 
paraibano. O CBH PPA esteve repre-
sentado pelo seu presidente, o Sr. José 
Procópio de Lucena, e os membros 
Josué Diniz, representante do usuários 
de água de São Bento/PB, e Francisco 
José Bernardino, representante da Fe-
deração das Indústrias da Paraíba.

“Precisamos dizer um basta na 
paralização da obra. Se é um problema 
jurídico, então vamos resolver. Se é téc-
nico, então vamos abrir uma frente de 
resolução. Se é política, então que seja 
resolvido. De forma que possibilidade 
para resolver existe. O que não pode é 
ficar todo mundo calado e a obra para-
lisada. Contudo, a água virá não pela 
vontade de uma única pessoa, mas pela 
vontade coletiva da população”, disse 
Procópio Lucena.

As obras do eixo norte da trans-

CBH PPA participou de audiência sobre o PISF em Uiraúna/PB
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posição estavam paralisadas desde que 
a Justiça Federal, por meio do Tribunal 
Regional Federal da 1ª Região (TRF-
1), concedeu uma liminar suspendendo 
o resultado da licitação. A decisão do 
desembargador Souza Prudente acon-
teceu depois que as empresas concor-
rentes da Emsa-Siton, vencedora do 
certame, recorreram à Justiça contra a 

decisão do Ministério da Integração.
Para a execução das obras, o 

valor de R$ 516,8 milhões foi renego-
ciado com a Emsa pelo Ministério, que 
obteve desconto de R$ 57,4 milhões em 
relação ao preço estimado inicialmente. 
No começo de fevereiro, a Comissão 
de Licitação recebeu sete ofertas para a 
execução das obras.

Procópio Lucena participou da mesa redonda do IFPB

Membros do CBH PPA estiveram presentes na audiência pública em Uiraúna/PB

CBH PPA participa de evento no IFPB de Pricensa Isabel/PB

O presidente do Comitê da Bacia 
Hidrográfica do Piancó-Piranhas-Açu, 
Procópio Lucena, participou no dia 05/06 
da programação da Semana do Meio Am-
biente do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia – IFPB do município 
de Princesa Isabel, no interior da Paraíba. 
Procópio participou da roda de conversa 
que teve como tema: cadê a água que 
ainda não chegou aqui?

Além desse tema, foram aborda-
dos os seguintes assuntos: Projeto de 
Transposição do São Francisco e eleições 
para novos membros do CBH PPA. “Foi 
um momento bastante importante para fa-
larmos sobre o comitê e as eleições para 
novos membros e outros assuntos volta-
dos para a política de recursos hídricos 
que o comitê vem propagando em toda a 
bacia”, disse Procópio.

Em 1972, durante a Conferência 
das Nações Unidas sobre o Meio Ambien-
te Humano, em Estocolmo, a Organização 
das Nações Unidas (ONU) instituiu o Dia 

Mundial do Meio Ambiente, que passou a 
ser comemorado todo dia 05 de junho.

Essa data, que foi escolhida para 
coincidir com a data de realização dessa 
conferência, tem como objetivo principal 
chamar a atenção de todas as esferas da 
população para os problemas ambientais 
e para a importância da preservação dos 
recursos naturais, que até então eram 

considerados, por muitos, inesgotáveis.
Atualmente existe uma grande 

preocupação em torno do meio ambiente 
e dos impactos negativos da ação do ho-
mem sobre ele. A destruição constante de 
habitat e a poluição de grandes áreas, por 
exemplo, são alguns dos pontos que exer-
cem maior influência na sobrevivência de 
diversas espécies.
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CBH PPA  visita captação da Cagepa em São Bento/PB 

Procópio Lucena e Josué Diniz ao lado de José Erismar (Mazinho), técnico da Cagepa - Imagem - Assecom CBH PPA

O presidente do Comitê da Bacia 
Hidrográfica do Piancó-Piranhas-Açu, 
Procópio Lucena, acompanhado do 
membro do comitê, Josué Diniz, e do 
técnico da Cagepa, José Erismar (Mazi-
nho), visitou no dia 29/05 a captação de 
água da Companhia de Águas e Esgotos 
da Paraíba (Cagepa), em São Bento/PB 
O objetivo foi monitorar o volume d’água 
disponível para abastecimento humano 
e animal na calha do rio, entre os municí-
pios de Coremas e São Bento, no estado 
da Paraíba.

“Esse processo de gestão sis-
temática busca reduzir a defluência do 
açude de Coremas, prolongando o má-
ximo possível a disponibilidade hídrica 
até o próximo inverno”, disse Procópio 
Lucena.

O presidente do CBH PPA ainda 
enfatizou a necessidade, urgente, da 
Cagepa construir uma soleira de nível 
para tornar mais eficiente o barramento 
da água, bem como efetivar a fiscaliza-
ção, limpeza e obstrução do rio. “Além 
disso, buscamos uma ação planejada 

da Cagepa para o processo de raciona-
mento, rodízio e reuso de água visando 
economia desse bem comum e funda-
mental para a vida. Aliado a tudo isso, é 
necessário que haja fiscalização”.

Ainda de acordo com Procópio, “a 
defluência de Coremas neste momento 
é de 1,5 m3/s e diante das condições 
hídricas observadas na captação da Ca-
gepa, em São Bento, o sistema de ge-
renciamento de recursos hídricos estuda 
a possibilidade técnica de reduzir essa 
defluência para 1,2 m3/s”, explicou ele.

CBH PPA participou de evento em Coremas/PB
O presidente e a vice-presidente 

do Comitê da Bacia Hidrográfica do 
Piancó-Piranhas-Açu (CBH PPA), Sr. 
Procópio Lucena e a Sra. Maria de Lour-
des, respectivamente, estiveram presen-
tes neste sábado (03/06) da solenidade 
do DNOCS sobre a ordem de serviço 
para execução das obras de recupera-
ção e modernização das barragens de 
Curemas e Mãe D’água. O evento con-
tou com a participação de agentes políti-
cos da região e do DNOCS.

“Essa recuperação e moderniza-
ção foi uma luta do sistema de geren-
ciamento dos recursos hídricos deste de 
2010 e agora esperamos que os serviços 
sejam executados com transparência, 
eficiência técnica e dentro do prazo que 
foi estabelecido, que é de 16 meses. São 
obras importantes para os dois reserva-
tórios da bacia e que vai, com certeza, 

aumentará a segurança dos reservató-
rios e servirá de aporte para o PISF”, 
disse Procópio Lucena, presidente do 
CBH PPA.

Neste sábado, o presidente do 
comitê também teve informações da 

situação hídrica dos dois reservatórios. 
“Coremas que estava com 50.025.088 
m3 passou para 54,080,312 m3. Já o 
reservatório de Mãe D’ Água que esta-
va com 31.885.255 m3 passeou para 
32.087.998 m3”, destacou ele.

Presidente do CBH PPA ministra palestra para os aluno da UFCG - Assecom CBH PPA
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INFORMATIVO DO COMITÊ DA BACIA 
HIDROGRÁFICA DO RIO PIANCÓ-PIRANHAS-AÇU
CENTRO DE APOIO:

Praça Dom José Delgado, 51-A, 1º Andar - Paraíba 
Caicó RN (no prédio da Rádio Rural)
Fone: 84 3417-2948 / 98896-1840 / 98896-1839

DIRETORIA
Presidente: José Procópio de Lucena 
Vice-Presidente: Maria de L. S. dos S. e Araújo

1ª Secretária:  Fábio Cidrin Gama Alves
2ª Secretária:  José Ferreira da Cunha

DIREÇÃO DE JORNALISMO E PRODUÇÃO
Jornalistas Responsáveis Marcos Dantas
                                          Geraldo Oliveira

Membros da CTPI debatem sobre usos múltiplos de água na bacia do Piranhas-Açu

Membros da CTPI reunidos na sede da ADESE, em Caicó/RN, para tratar de assuntos referentes a bacia- Imagem - Assecom CBH PPA

Os membros da Câmara Técnica 
de Planejamento Institucional – CTPI 
estiveram reunidos durante dois dias (27 
e 28/06) para tratar de assuntos relacio-
nados a bacia do Piranhas-Açu. Evento 
aconteceu na sede da ADESE, em Cai-
có/RN, e contou com a participação dos 
membros da CTPI, órgão que é compo-
nente do Comitê da Bacia Hidrográfica 
do Piancó-Piranhas-Açu. Na pauta um 
assunto bastante importante: Discussão 
da minuta de deliberação sobre usos 
insignificantes na Bacia Hidrográfica 
Piranhas-Açu.

“É importante que a gente desta-
que que a Lei nº 9.433 define os usos 
insignificantes que são dispensados 
da outorga para o uso da água. Dessa 
forma, nós estamos trabalhando dentro 
da CPTI critérios específicos para os 
diversos usuários da bacia que se en-
quadrem nesse perfil. Com esse perfil 
traçado, esses usuários irão apresentar 
a ANA, a AESA e ao IGARN, um pedido 
de dispensa de outorga ou licença”, dis-
se Nelson Césio, coordenador da CTPI.

Para isso, é necessário que sejam 
definidos, dentro da bacia do Piranhas-
-Açu, quais os Para isso, é necessário 
que sejam definidos, dentro da bacia do 
Piranhas-Açu, quais são os critérios para 

definir um usuário de água insignificante 
dentro da bacia. “Já fizemos duas reuni-
ões positivas sobre esse assunto, mas 
ainda não fechamos totalmente essa 
questão. Muito provavelmente na próxi-
ma reunião da CTPI, que vai acontecer 
nos dias 10 e 11/08, fecharemos essa 
minuta de deliberação”, ressaltou o Nel-
son.

Os passos seguintes, como ex-
plica o coordenador, são “a conclusão 
da minuta por parte da CTPI e o envio 
para a Diretoria Colegiada do Comitê. 
Em seguida, essa minuta será leva para 

a plenária do comitê que vai votar sua 
aprovação. É necessário explicar que 
a própria plenária pode não concordar 
com todos os pontos e essa minuta volte 
para a CTPI rever. Como também pode 
ser aprovada sem nenhuma restrição. 
Eu acredito que ainda esse ano vá para 
votação no plenário”.

Ainda de acordo com o coorde-
nador, “é possível citar pelo menos um 
resultado importante para os usuários da 
bacia, que é a diminuição no tempo de 
análise dos pedidos de outorga que eles 
vão pedir aos órgãos”, finalizou. 


