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CONVITE PARA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2020/2021 
SISTEMA HÍDRICO AVIDOS/SÃO GONÇALO 

O Comitê da Bacia Hidrográfica dos Rios Piancó–Piranhas–Açu - CBH PPA e a Agência Nacional de Águas – ANA, 
através da Superintendência de Regulação, convidam os interessados em participar da alocação de água do 
sistema hídrico formado pelos reservatórios Avidos e São Gonçalo, conforme orientações a seguir: 

Pauta: 

1. Alocação de Água 2019/2020 – compromissos e ações 

2. Alocação de Água 2020/2021 – cenários 

3. Ações para efetivar a alocação de água 

 Recuperação hidromecânica dos reservatórios Avidos e São Gonçalo 
 Regularização dos usos do entorno do São Gonçalo  
 Regularização dos usos do rio Piranhas 
 Modernização do Perímetro de Irrigação – GT PISG 
 Regularização do Perímetro e do CIRPA 

4. Comissão de Acompanhamento da Alocação 

5. Termo de Alocação de Água 

 

Para a tomada de decisão, serão realizadas duas reuniões por videoconferência com interessados no uso dos 
recursos hídricos desse sistema, dentre usuários, operadores dos reservatórios, membros do Comitê da Bacia e 
de órgãos competentes na temática. 
 

1ª Reunião: apresentação e debate das propostas 
Data: 22/06/2020 Hora: 14h00 
 

2ª Reunião: tomada de decisão sobre a alocação de água 
Data: 25/06/2020 Hora: 14h00 
 

 No intervalo de dois dias entre as reuniões, os participantes deverão discutir com seus pares os cenários 
propostos para a alocação e os compromissos a serem assumidos para a efetivação da Alocação de Água. 

 O LINK para acesso à videoconferência será enviado por e-mail ou WhatsApp até dia 19 de junho de 2020. 
Os interessados que não receberem esse LINK até esta data, deverão contatar a ANA pelo e-mail 
comar@ana.gov.br ou no telefone (61) 99297-1020  

Contamos com a participação de todos. 
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