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Ofício nº 014/2018 – CBH-Pitimbu/RN                                Natal/RN, 24 de outubro de 2018 
 
 
A Sua Senhoria o Senhor 
JOSIVAN CARDOSO MORENO  
Diretor Presidente do Instituto de Gestão das Águas do Rio Grande do Norte – IGARN 
Rua do Calcário, 1989, Lagoa Nova, Natal/RN CEP: 59076-240 
 
Assunto: Solicitação do Programa Água Nossa em atividade de educação ambiental 
 
 
Senhor Diretor, 

 

No âmbito da Política Nacional de Recursos Hídricos, a gestão deve acontecer de forma 

descentralizada e participativa envolvendo os setores dos usuários de águas, entidades civis e poder 

público, visando à sustentabilidade socioambiental. 

Para que a gestão descentralizada se concretize, foi criado o Comitê da Bacia Hidrográfica 

do Rio Pitimbu – CBH PT. A bacia hidrográfica do Rio Pitimbu é de fundamental importância para 

a zona metropolitana de Natal, sendo responsável pelo abastecimento de mais 30% da população.  

Visando ao desenvolvimento de atividades de educação ambiental nos municípios da bacia 

hidrográfica do Rio Pitimbu e em cumprimento ao plano de trabalho do CBH PT e, 

consequentemente, às metas do Procomitês, venho, por meio deste, solicitar ao IGARN, através do 

Programa Água Nossa, a realização de atividade ambiental voltada para a gestão de recursos 

hídricos nos municípios da bacia hidrográfica do Rio Pitimbu. De antemão, gostaríamos de solicitar 

que uma das atividades pudesse ser realizada ainda no ano de 2018, para que se possa cumprir com 

o plano de trabalho das atividades do Colegiado. 

Para o desenvolvimento da atividade, a equipe do Programa Água Nossa pode entrar em 

contato com a Secretaria Executiva do CBH PT para definição da escola, público alvo, dentre outras 

informações.  

Em cumprimento às ações do Programa Procomitês, gostaríamos também de termos 

conhecimento em quais municípios da bacia já foram realizadas as oficinas do Programa Água 

Nossa durante o ano de 2018.  
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Maiores informações entrar em contato com Alana Nascimento, na Secretaria Executiva 

deste Comitê, por meio do contato: (84) 3232-2428 e e-mail: cbhriopitimbu@gmail.com. 

Sem mais pelo momento, manifestamos protestos de elevada estima e consideração. 

 

 

                                                    Atenciosamente, 

 

 
 
 

ROSEMEIRE DANTAS 
Presidente Provisória do CBH Pitimbu 
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