COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PIANCÓ-PIRANHAS-AÇU
Instituído pelo Decreto Presidencial s/nº de 29 de novembro de 2006.
Ofício N° 004/2019 - DC

Caicó/RN, 07 de Fevereiro de 2019.

A Sua Senhoria o Senhor
RODRIGO FLECHA FERREIRA ALVES
Superintendente de Apoio a Gestão de Recursos Hídricos da Agência Nacional de Águas (ANA)
Setor Policial – Área 05 - Quadra 03 - Blocos B, L, M e T.
CEP: 70.610-200
Brasília - DF

Assunto: Redução de Vazão - Açude Curema
Prezado Senhor,
Ao tempo em que cumprimentamos cordialmente, informamos a Vossa Senhoria que a Diretoria
Colegiada do CBH PPA, na pessoa do Sr. Presidente Paulo Lopes Varella Neto e o Sr. José Procópio de Lucena, 2º
Secretário, fizeram contatos via telefone com os operadores da CAERN e CAGEPA nesta data de 07 de fevereiro de
2019 e foram informados o seguinte: O rio Piranhas Açu encontra-se com uma razoável disponibilidade de água,
inclusive com a continuidade do transbordamento nas sacarias, decorrente da continuidade das chuvas caídas na
bacia hidrográfica, particularmente, no trecho Coremas/PB – Jardim de Piranhas/RN, onde ocorre recarga do rio
Piancó – Piranhas.
Em contato com o Sr. Givanildo Ananias, Chefe do Escritório local da CAERN no município de Jardim
de Piranhas/RN, este informou que a medição na captação da CAERN hoje encontra-se com 3,72 cm e a captação
se realiza normalmente com até 3,60 cm.
Em contato com o Sr. Mazinho, Gerente da CAGEPA no município de São Bento/PB, este informou
que a medição na captação da CAGEPA hoje encontra-se com 0,70 cm e a captação se realiza normalmente com
até 0,40 cm.
Assim sendo, e em consonância com os representantes dos órgãos gestores dos dois Estados,
envolvidos no processo, Paraíba e Rio Grande do Norte, solicitamos a redução da defluência de vazão, via comporta
do Açude Curema, de 2 m³/s para 1,5 m³/s.
Aproveitamos a oportunidade para informar que o Comitê continuará acompanhando
sistematicamente as condições de operações das captações na PB e RN na perspectiva de contribuir com a gestão
eficiente das águas neste trecho do rio Piancó-Piranhas
Quaisquer esclarecimentos adicionais, favor contactar o Centro de Apoio, através do seu
coordenador, Sr. Emídio Gonçalves de Medeiros, pelos telefones: (84) 3417-2948 e 98896-1840 ou pelo endereço
eletrônico coordenador-cbh-ppa@adese.com.br, ou o Sr. Marcone de Medeiros Nunes (secretário) através dos
telefones (84) 3417-2948 e 98896-1839 ou pelo endereço eletrônico secretario-cbh-ppa@adese.com.br.
Aproveitamos a oportunidade para reafirmarmos a disposição deste Comitê em contribuir
permanentemente para a gestão integrada e participativa da Bacia Hidrográfica do Rio Piancó-Piranhas-Açu e
certos da atenção que nos será dispensada, agradecemos antecipadamente enquanto renovamos protestos de
estima e consideração,
Atenciosamente,
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