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CBH PPA realiza 2ª Oficina de Avaliação do Plano de Recursos
Hídricos da bacia

A oficina contou com um número bem representativo de membros do CBH PPA e de instituições que atuam na bacia

O Comitê da Bacia Hidrográfica dos rios Piancó-Piranhas-Açu realizou no dia 18 de fevereiro de 2021 a 2ª
Oficina para Avaliação da Implementação e Priorização das Ações do Plano de
Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Piancó-Piranhas-Açu. Por causa
das restrições impostas pela Covid-19, a
reunião aconteceu de forma virtual, por
videoconferência, através da plataforma
Microsoft Teams. A reunião foi convocada pelo presidente do CBH PPA, Paulo Varella, através do Ofício Circular N°
002/2021 – DC.
O objetivo da reunião foi apresentar o Relatório Preliminar de Avaliação da Implementação das Ações do
Plano de Recursos Hídricos do rio Piancó-Piranhas-Açu (PRH PPA) e obter informações complementares para a finalização do relatório. Além da sociedade
civil, estiveram presentes representantes
da Agência Nacional de Água e Saneamento Básico (ANA), do Governo Federal, do Governo da Paraíba e do Governo
do Rio Grande Norte, da Assembleia Legislativa do RN e demais representantes
de instituições diversas que atuam na bacia.

Ao final da reunião a ANA ficou responsável por produzir uma versão
final do processo de avaliação do Plano
de Recursos Hídricos da bacia. Contudo,
essa versão final receberá contribuições
sugestivas com novas ideias para que
seja implementado no documento final.
Essas contribuições serão dadas pelos
membros do CBH PPA e pelas instituições que atuam na bacia.
“Fizemos um estudo do cumprimento das ações, atividades ou tarefas inseridas no plano. Esse processo de

avaliar o plano faz parte procedimento
de melhoria contínua. A gente precisa
avaliar para poder agir, para poder planejar de novo e depois executar. A ANA
já avaliou outros planos de recursos hídricos no Brasil e é uma prática predominante e importante para os comitês de
bacia. No caso do CBH PPA, fizemos
uma análise qualitativa das 63 ações realizadas na bacia”, destacou Cristianny
Villela Teixeira, Especialista em Recursos Hídricos e Saneamento Básico da
ANA.
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Diretoria Colegiada do Comitê da Bacia Hidrográfica do PPA
decide convocar primeira plenária do comitê para Maio

Reunião aconteceu de forma virtual através da plataforma Microsoft Teams e discutiu vários assuntos ligados ao CBH PPA

Reunida na tarde do dia (08/01),
de forma virtual, a Diretoria Colegiada
do Comitê da Bacia Hidrográfica dos
rios Piancó-Piranhas-Açu decidiu que
a primeira reunião ordinária do comitê
em 2021 acontecerá no mês de maio. A
previsão é de que aconteça na primeira
quinzena do mês, seja de forma virtual
ou presencial. A decisão sobre o formato
da reunião dependerá das condições sanitárias vivenciadas por causa da pandemia da Covid-19.
A reunião da Diretoria Colegiada do comitê contou com as seguintes presenças: Paulo Varella, presidente;
Waldemir Azevedo, primeiro secretário;

Procópio Lucena, segundo secretário;
José Vandeli, diretor-executivo da Agência de Desenvolvimento Sustentável do
Seridó – Adese e Emídio Gonçalves,
coordenador do escritório de apoio ao
comitê. Esta foi a 51ª edição da reunião
da diretoria e aconteceu de forma virtual,
através do aplicativo Microsoft Teams.
“Encaminhamos esta previsão
para que aconteça em maio. Estamos
monitorando a situação da pandemia e
do processo de vacinação para que possamos ter uma certeza da data e da maneira pela qual iremos realizar a reunião.
Em uma previsão otimista queremos realizar de forma presencial, porém é ne-

cessário saber qual será o andamento da
vacinação no Brasil, para que possamos
nos reunir com tranquilidade”, destacou
Paulo Varela.
PRH da bacia
Outra pauta discutida na reunião foi o Plano de Recursos Hídricos
da bacia, que passará por uma processo
de revisão já no primeiro semestre de
2021. No dia 18 de fevereiro aconteceu
a 2ª reunião para avaliação das ações da
Implementação e Priorização do PRH. A
reunião aconteceu de forma virtual, através da plataforma Microsoft Teams.

Comporta da Barragem Carnaúba será fechada durante o período de chuvas
A comporta da Barragem Carnaúba, na região do Seridó, será totalmente fechada durante o período das
chuvas. A decisão foi tomada por maioria de votos durante debate entre os
membros da Comissão de Acompanhamento de Alocação de Água 2020/2021
do Sistema Hídrico formado pelos reservatórios Santo Antônio (Sabugi) e Carnaúba.
Após o debate, a decisão foi encaminhada para a Coordenação de Marcos Regulatórios da Agência Nacional
de Água e Saneamento Básico – ANA,
que concordou com o fechamento da
comporta. O objetivo do fechamento da
comporta é ocasionar um maior no acú-

mulo de água no reservatório.
A Barragem Carnaúba compõe
o sistema hídrico sabugi, que é ainda é

formado pelo Açude Público Sabugi, na
cidade de São João do Sabugi, na região
do Seridó potiguar.
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Comissão decide iniciar limpeza do Açude Lagoa do Arroz

Reunião aconteceu no Balneário Som das Águas, que fica próximo ao reservatório Lagoa do Arroz

Limpeza na parede, no sangradouro e no canal foram as decisões
tomadas pela Comissão de Acompanhamento e pela Comissão Gestora do Açude Público Lagoa do Arroz que estiveram reunidas na manhã de hoje durante
reunião extraordinária. Estiveram presentes membros representantes das comissões, do escritório de apoio ao CBH
PPA, Dnocs e secretários de agricultura
de municípios da região.
Ao final da reunião ficou decidido que será feita a limpeza da parede
e das calhas do açude Lagoa do Arroz.
Além disso, será feita a limpeza com capinação no sangradouro do reservatório,
que tem uma extensão de 80 metros. O
serviço será executado através de uma
parceria feita entre a comissão e os municípios de Bom Jesus, Santa Helena,
Cajazeiras e São João do Rio do Peixe,
Colônia de Pesca e será acompanhado e
monitorado pelo Dnocs, que é o responsável pelo reservatório.
“Temos uma previsão de iniciar
a limpeza nos próximos oito ou dez dias
para que no final de fevereiro já estejamos com a parede limpa. O nosso objetivo com essa ação é preparar o reservatório para o inverno que já está chegando.
Nesse período da limpeza vamos poder
detectar alguma falha nas calhas para
saber se é possível recuperar e também
retirar esse matagal para evitar que haja
erosão com as chuvas que caem aqui na

região”, destacou Jocerlan Guedes, presidente da comissão.
Outra decisão tomada pela comissão foi acionar a Agência Executiva
de Gestão das Águas da Paraíba para que
seja feita uma limpeza no canal que libera água do açude Lagoa do Arroz para
agricultores e produtores da região. “Vamos acionar a AESA para que ela possa
conscientizar os agricultores a limpar o
canal de liberação de água. Já temos a
informação de que o município de Bom
Jesus vai fazer a limpeza do roço da lateral do canal e precisamos agora completar a limpeza de todo o trecho do canal”,
disse o presidente.
Parceiro da ação de limpeza e

responsável pelo reservatório, o Departamento Nacional de Obras contra as Secas – Dnocs entende ser necessário um
mutirão para que os serviços sejam realizados. “O reservatório é de responsabilidade do Dnocs, mas somos um órgão
federal e temos dificuldades burocráticas
que demoram o processo. Por isso, estamos programando um mutirão com os
órgãos que usufruem o reservatório para
agilizar a limpeza. Em 2020 já fizemos
outra limpeza e nós entendemos que
com a ajuda de todos é possível fazer
essa manutenção e limpeza no reservatório já agora para a chegadas chuvas”,
explicou Ademir Pereira, representante
do Dnocs na região.

Açude Lagoa do Arroz fica localizado no sertão da Paraíba e é gerenciado pelo Dnocs
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ANA aumenta para 8 hectares limite para agricultura irrigada
no Sistema Hídrico Curema-Mãe D'Água

Reservatório paraibano é estratégico para o gerenciamento dos recursos hídricos na bacia dos rios Piancó-Piranhas-Açu

A Agência Nacional de Água e
Saneamento Básico – ANA publicou o 1º
Aditivo ao Termo de Alocação de Água
2020/2021 do Sistema Hídrico Curema-Mãe D’Água que regulamenta a Resolução ANA nº 56, publicada no DOU em
17 de dezembro de 2020. A Resolução
ANA nº 56, alterou a Resolução ANA nº
11, de 2019, o que permite que usuários
cadastrados pela ANA possam solicitar outorga de direito de uso conforme
previsto nesse cadastro, de acordo com
a demanda indicada por cada usuário,
dentro dos limites do marco regulatório
(Resolução ANA/AESA/IGARN nº 65,
de 2019).
Outra mudança diz respeito ao

limite para irrigação. Até o dia 30 de
junho de 2021, as captações para agricultura irrigada estão limitadas ao atendimento máximo de 8 (oito) hectares,
desde que devidamente autorizado por
outorga de direito de uso de recursos
hídricos emitida pela Agência Nacional
de Águas para o respectivo usuário. Antes da alteração, o limite era de apenas 2
(dois) hectares. Além dessas alterações,
foram revogados o Art. 4º e o Art. 6º
da Resolução ANA nº 11, de 2019, que
tratava da soma das vazões de todas as
outorgas limitada à média anual igual a
200 l/s e dos usos que independem de
outorga, respectivamente. Esses dois
artigos foram revogados porque foram

redefinidos pela Resolução Conjunta
ANA, IGARN e AESA n° 65/2019.
Como justificativa para essas
alterações, a ANA informou que no curso do período úmido de 2020, a recarga
dos reservatórios Curema e Mãe D’Água
elevou o armazenamento aos maiores níveis observados desde 2012. Em 31 de
maio de 2020, data de referência para
determinação dos estados hidrológicos nos termos da Resolução Conjunta ANA, IGARN-RN e AESA-PB n°
65/2019, os volumes dos reservatórios
Curema e Mãe D’Água eram respectivamente iguais a 445,02 hm3 (59,80%) e
328,61 hm3 (60,29%), o que caracteriza
o estado hidrológico verde.

Defluência de vazão do Açude Curemas será reduzida para 2.000 L/S
A defluência da comporta do
Açude Público Curema/Mãe D’Água
será reduzida dos atuais 3.500 L/s para
2.000 L/s. A informação foi confirmada
pela Coordenação de Marcos Regulatórios – COMAR, coordenadoria pertencente a Agência Nacional de Águas e
Saneamento Básico – ANA. A decisão
foi encaminhada para a COMAR após
debate entre os membros da Comissão
de Acompanhamento de Alocação de
Água 2020/2021.
A medida de redução de defluência do Açude foi tomada após as últimas chuvas caídas na região, o que vai
ocasionar um maior acúmulo de água no
reservatório. De acordo com a Agência

Executiva de Gestão das Águas da PB,
o Açude Curemas tem 358.965.162,60
m³, ou seja, 48,24 % da capacidade to-

tal. Já o reservatório Mãe D’Água tem
262.634.941,70 m³, o equivalente a
48,19% da capacidade total.
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ANA autoriza fechamento da comporta do Açude Público Santa
Inês, na região do Vale do Piancó paraibano

Reservatório paraibano é estratégico para o gerenciamento dos recursos hídricos na bacia dos rios Piancó-Piranhas-Açu

A Agência Nacional de Água e
Saneamento Básico – ANA autorizou a
manobra para fechamento da válvula de
descarga do Açude Santa Inês, reservatório que integra a bacia dos rios Piancó-Piranhas-Açu. A autorização foi dada
pela Coordenação de Marcos Regulatórios e Alocação de Água – COMAR,
após pleito encaminhado pela Comissão
de Acompanhamento de Alocação de
Água do Sistema Hídrico Santa Inês e
encaminhada ao Departamento Nacional

de Obras contra as Secas – Dnocs, órgão
responsável pelo reservatório.
A manobra de fechamento foi
feita na manhã do dia 13/02 pelos técnicos da empresa Projecte. O fechamento
da comporta foi motivado pelas chuvas
na região, medida essa que irá ocasionar
um maior acúmulo de água no reservatório. Com a chegada das chuvas, o rio
Santa Inês, que abastece cidades da região do Vale do Piancó permanece com
um nível de água favorável, o que vai

proporcionar abastecimento da população da região.
De acordo com a Comissão
de Acompanhamento de Alocação de
Água 2020/2021, em caso de parada das
chuvas e baixo nível do rio, o tema será
debatido e a comporta do reservatório
poderá ser aberta novamente. A capacidade total do açude Santa Inês é de
29.684.041 metros cúbicos e atualmente
tem 9.328.467 m³, o que corresponde a
31,43% da capacidade total.

Em ofício encaminhado a ANA, Comissão de Acompanhamento e Alocação
solicita defluência do Açude Eng. Avidos
A Comissão de Acompanhamento e Alocação de Água do sistema
hídrico recebeu do Sr. Flávio Rubstaine
Batista do Nascimento, representante da
Associação dos Irrigantes do entorno do
Açude São Gonçalo – ARRISG e membro da Comissão de Acompanhamento
de Alocação 2021/2021, proposição no
tocante a liberação de 5 milhões de litros
de água do Açude Engenheiro Avidos,
via Açude São Gonçalo. A solicitação foi
encaminha para a Coordenação de Marcos Regulatórios e Alocação de Água –
COMAR da Agência Nacional de Água
e Saneamento Básico – ANA.
Como justificativa para liberação da água, a Associação dos Irrigantes
informou que há dificuldades encontradas pelos ribeirinhos para manter suas
produções, motivadas pela falta de água,
correndo-se o risco de perderem suas
plantações. Em sua maioria, a comissão
posicionou-se favorável ao pleito.

Após receber a solicitação, a
comissão reuniu os membros para discutir o assunto. Ao da reunião, foram
encaminhados os seguintes pontos: 1º) A
liberação deverá acontecer no prazo de
10 dias, sendo essa realizada de forma
gradativa. 2º) A empresa Projecte deverá
realizar, em caráter de urgência, estudo
técnico tendo esse por objetivo verificar

o volume de água necessário a ser liberado, dentro dos parâmetros que exija a
causa. 3º) Iniciadas as chuvas na região,
e sendo essas vigorosas, a Comissão
solicitará o fechamento das comportas
do Açude Engenheiro Avidos e do São
Gonçalo, e dessa forma, ambos os reservatório poderão recuperar a sua capacidade hídrica.
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AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO SERIDÓ
CENTRO DE APOIO AO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DOS
RIOS PIANCÓ-PIRANHAS-AÇU - CBH PPA

RELATÓRIO DE GESTÃO 2020

Atividades Desenvolvidas pelo Comitê da Bacia Hidrográfica dos Rios Piancó-Piranhas-Açu - CBH PPA
Período: Janeiro a Junho de 2020

Caicó / RN
Junho de 2020
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COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PIANCÓ-PIRANHAS-AÇU
Instituído pelo Decreto Presidencial s/nº de 29 de novembro de 2006.

1. APRESENTAÇÃO
A Agência de Desenvolvimento Sustentável do Seridó - ADESE, constituída em 17 de abril de
2001, com sede e foro na cidade de Caicó, Estado do Rio Grande do Norte, é entidade qualificada como
OSCIP – Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, tendo como objetivo empreender as
ações de interesse para o desenvolvimento sustentável da região do Seridó, podendo atuar em todo
território Potiguar, no Seridó Paraibana e na bacia hidrográfica dos rios Piancó-Piranhas-Açu.
Em 01 de julho de 2015, a Agência de Desenvolvimento Sustentável do Seridó - ADESE e a
Agência Nacional de Águas – ANA, com a anuência do CBH Piancó-Piranhas-Açu, assinaram Termo de
Parceria n° 001/2015/ANA, SICONV nº 817049/2015, e anexo (Programa de Trabalho), visando à
execução de projeto de apoio às ações do CBH Piancó-Piranhas-Açu.
O Programa de Trabalho, parte integrante do Termo de Parceria, compreende um conjunto
de metas a serem alcançadas pela ADESE cujos resultados são mensurados por meio de indicadores
de desempenho.
Conforme “Cláusula Terceira” – Das Obrigações e Competências, letra “g”, a ADESE se obriga
a encaminhar à ANA e ao CBH PPA, até 31 de janeiro de cada ano, Relatório de Gestão sobre a execução
do Termo de Parceria referente ao ano anterior, contendo comparativos específicos entre as metas
propostas e os resultados alcançados.
O presente relatório, em conformidade com os “Indicadores de Desempenho”, irá
demonstrar as atividades desenvolvidas pelo CBH Piancó-Piranhas-Açu no período de janeiro a junho
2020, data de encerramento do Termo de Parceria n° 001/2015/ANA, SICONV nº 817049/2015, tais
como: reuniões da Câmara Técnica de Planejamento Institucional – CTPI, curso promovido pelo CBH
PPA, elaboração de Boletins Informativos, informações referentes ao Setor de Comunicação, reuniões
e ações promovidas pelo CBH PPA, participação da Diretoria Colegiada e membros do CBH PPA em
outros eventos relacionados a Recursos Hídricos e quadro comparativo das Metas Programadas e
Executadas, sendo também contemplado por anexos (lista de presença das reuniões da CTPI, do Curso,
Boletins Informativos publicados e relatório anual do Setor de Comunicação do CBH PPA), além de
registro fotográfico.
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COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PIANCÓ-PIRANHAS-AÇU
Instituído pelo Decreto Presidencial s/nº de 29 de novembro de 2006.

2. OBJETIVO

Com base no Termo de Parceria 001/2015/ANA, SICONV nº 817049/2015, firmado entre à
Agência de Desenvolvimento Sustentável do Seridó - ADESE e a Agência Nacional de Águas - ANA, o
presente relatório, em conformidade com os “Indicadores de Desempenho”, terá por objetivo
apresentar, de forma descritiva e comparativa, as atividades desenvolvidas pelo CBH Piancó-PiranhasAçu no período de janeiro a junho de 2020, data de encerramento do Termo em referência.

3. METODOLOGIA
A metodologia utilizada para realização das atividades teve como foco a mobilização social
dos atores envolvidos de forma direta e indireta, bem como, contatos via telefone, comunicação
através da internet, E-mails, site do Comitê, WhatsApp, veículos de comunicação local, além de outras
formas de divulgação.
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COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PIANCÓ-PIRANHAS-AÇU
Instituído pelo Decreto Presidencial s/nº de 29 de novembro de 2006.

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO COMITÊ DA BACIA
HIDROGRÁFICA DOS RIOS PIANCÓ-PIRANHAS-AÇU – CBH PPA
PERÍODO: JANEIRO a JUNHO DE 2020
REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL (CTPI) DO
CBH PIANCÓ-PIRANHAS-AÇU
DATA

18.02

12.03

LOCAL

OBJETIVOS PRINCIPAIS

Caicó/RN

 Realização da 32ª Reunião. Principal ponto de pauta:
o Cobrança pelo uso da água na Bacia Hidrográfica dos rios PiancóPiranhas-Açu: Discussão e definição após modelos apresentados
na 30ª reunião da CTPI, realizada dia 27 de novembro de 2019, em
Pombal/PB.

Caicó/RN

 Realização da 33ª Reunião. Principal ponto de pauta:
o Análise e discussão referente aos cenários alternativos de preços
unitários de cobrança pelo uso da água na Bacia Hidrográfica
Piancó-Piranhas-Açu;
o Emissão de Parecer a ser apresentado a Plenária do CBH PPA.

CURSOS REALIZADOS PELO CBH PIANCÓ-PIRANHAS-AÇU
DATA

20 e 21.02

LOCAL

TEMA/OBJETIVO PRINCIPAL

Carnaúba dos
Dantas/RN

 Agroecologia na Agricultura Familiar
o Mostrar aos pequenos produtores experiências desenvolvidas
em outras comunidades, contemplando áreas de barramento,
recuperação de solos, plantio de cordeiro, quintal
agroecológico com diversas fruteiras, palmas e maracujá do
mato.

BOLETINS INFORMATIVOS PUBLICADOS PELO CBH PIANCÓ-PIRANHAS-AÇU
DATA

EDIÇÃO

28.02

Informativo n° 49

30.04

Informativo n° 50

28.06

Informativo n° 51

OBJETIVO PRINCIPAL
 Tornar público toda e qualquer informação produzida pelo Comitê
da Bacia Hidrográfica do rio Piancó-Piranhas-Açu e Instituições
parceiras, no âmbito Governamental e não governamental; e
também assuntos técnicos cuja temática fazem referência a Bacia
Hidrográfica do CBH PPA.
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COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PIANCÓ-PIRANHAS-AÇU
Instituído pelo Decreto Presidencial s/nº de 29 de novembro de 2006.

REUNIÕES E AÇÕES PROMOVIDAS PELO CBH PPA
DATA

LOCAL

03.01

Jardim de Piranhas/RN

30.01

Natal/RN

OBJETIVO PRINCIPAL
 Trabalho de campo: Visita, in loco, ao rio Piranhas, trecho
compreendido entre os município de Jardim de Piranhas/RN
e São Bento/PB.
 Reunião promovida pelo CBH PPA e a Superintendência de
Regulação da ANA tendo por objetivo discutir ações e
estratégias para implementação dos Marcos Regulatórios e
Alocações de Água na Bacia Hidrográficas dos Rios PiancóPiranhas-Açu, Ano 2020.

REUNIÕES E AÇÕES PROMOVIDAS PELA AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUA - ANA
COM APOIO DO CBH PIANCÓ-PIRANHAS-AÇU - CBH PPA
DATA

LOCAL

OBJETIVO PRINCIPAL

22.06
1ª Reunião

Realizada por
videoconferência

 Construção dos Termos de Alocação de Água 2020-2021 dos
reservatórios:
o Lagoa do Arroz (Em Cajazeiras/PB)
o Eng° Avidos/São Gonçalo (Em Sousa/PB)

25.06
2ª Reunião

Realizada por
videoconferência

 Construção dos Termos de Alocação de Água 2020-2021 dos
reservatórios:
o Lagoa do Arroz (Em Cajazeiras/PB)
o Eng° Avidos/São Gonçalo (Em Sousa/PB)

30.06
1ª Reunião

Realizada por
videoconferência

 Construção do Termo de Alocação de Água 2020-2021 do
sistema hídricos formado pelos reservatórios Curema e Mãe
D’Água.

REUNIÕES E AÇÕES PROMOVIDAS POR OUTRAS INSTITUIÇÕES COM A
PARTICIPAÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA, MEMBROS DO COMITÊ
E CENTRO DE APOIO AO CBH PPA.
DATA

LOCAL

OBJETIVO PRINCIPAL

09.01

Natal/RN

 Evento promovido pelo Governo do Estado do RN para
assinatura da ordem de serviços para restauração da
Barragem Passagem das Traíras.

15.01

Jardim do Seridó/RN

 Participação em visita técnica com representantes do
Governo do Estado do RN, in loco, a Barragem Passagem das
Traíras para acompanhar os serviços de restauração da
Barragem.

24.01

Santa Inês/PB

 Participação em reunião promovida pela Comissão de
Acompanhamento de Alocação de Água 2019-2020 do
sistema hídricos formado pelo reservatório Santa Inês
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COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PIANCÓ-PIRANHAS-AÇU
Instituído pelo Decreto Presidencial s/nº de 29 de novembro de 2006.

28.01

Itaporanga/PB

29.01

Sousa/PB

30.01

Santa Luzia/PB

13.02

João Pessoa/PB

05.03

Jardim do Serido/RN

13.03

Santa Inês/PB

 Participação em Seminário promovido pelo IBI Engenharia,
em parceria com o Governo do Estado da Paraíba, SEIRHMA
e AESA, para atualização do Plano Estadual de Recursos
Hídricos do Estado da Paraíba.
 Seminário promovido pelo Governo do Estado da Paraíba,
SEIRHMA e AESA para atualização do Plano Estadual de
Recursos Hídricos do Estado da Paraíba.
 Participação em palestra promovida pela Câmara Municipal
de Jardim do Seridó/RN, com tema: Condições de chuvas
para 2020 no Seridó Potiguar.

 Participação em reunião promovida pela Comissão de
Acompanhamento de Alocação de Água 2019-2020 do
sistema hídricos formado pelo reservatório Santa Inês.


Waldemir Fernandes de Azevedo
1º Secretário do CBH PPA
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COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PIANCÓ-PIRANHAS-AÇU
Instituído pelo Decreto Presidencial s/nº de 29 de novembro de 2006.

QUADRO COMPARATIVO DAS METAS PROGRAMADAS E
EXECUTADAS, PRIMEIRO SEMESTRE DE 2020, CONFORME
PREVISTO NO TERMO DE PARCERIA Nº 001/2015/ANA SICONV N° 817049/2015
META PROPOSTA
RESULTADOS ALCANÇADOS
Agenda de Reuniões do CBH Piancó-Piranhas-Açu
Evento não realizado em atenção às
orientações da Organização Mundial de Saúde
Reuniões Plenárias: 01
(OMS), Ministério da Saúde, e Decretos
publicados pelos Governadores dos Estados do
Rio Grande do Norte e da Paraíba.
Meta atingida

Reuniões da CTPI: 02

Avaliação da
Informativos:

ADESE

e

32ª Reunião: em Caicó/RN.
33ª Reunião: em Caicó/RN.
Reconhecimento Social
dos Boletins
De responsabilidade da ANA

Obs: Aplicar, em no mínimo, 60% dos membros
do CBH PPA.
Gerenciamento Interno

Meta atingida
Relatório de Gestão, prestação de contas e
Cumprimento das obrigações contratuais.
registro do extrato do demonstrativo
financeiro, todos realizados dentro do prazo
previsto.
Comunicação e Mobilização Social
Mobilizações para realização das reuniões
Plenárias (Ordinárias e Extraordinárias)
Obs: presença de pelo menos 65% dos
membros no exercício da titularidade.
Mobilizações para realização das reuniões da
Câmara Técnica de Planejamento Institucional
- CTPI.
Obs: presença de pelo menos 65% dos
membros no exercício da titularidade.
Público mínimo exigido, conforme TP: 07

Evento não realizado em atenção às
orientações da Organização Mundial de Saúde
(OMS), Ministério da Saúde, e Decretos
publicados pelos Governadores dos Estados do
Rio Grande do Norte e da Paraíba.
Meta atingida
32ª Reunião
 Membros da CTPI presente à reunião: 08
 Membros da CTPI com direito a voto: 08
33ª Reunião:
 Membros da CTPI presentes à reunião: 12
 Membros da CTPI com direito a voto: 10
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COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PIANCÓ-PIRANHAS-AÇU
Instituído pelo Decreto Presidencial s/nº de 29 de novembro de 2006.

Meta atingida
Foram publicados 03 (três) Boletins
Elaboração de Informativo Bimestral: 03 (três)
Informativos, todos postados no site do CBH
no período de janeiro a junho.
PPA e encaminhados aos membros do Comitê
via E-mail.
Meta atingida
No período de janeiro a junho de 2020 foram
publicadas no sitio eletrônico do CBH PPA 68
(sessenta e oito) notícias, todas relacionadas a
Recursos Hídricos. Nesse mesmo período,
Atualização do Conteúdo da Página Eletrônica
foram produzidos 02 (dois) vídeos tendo como
do Comitê: 06 (seis) no período de janeiro a
foco a Bacia Hidrográfica Piancó-Piranhas-Açu.
junho de 2020.
Além das postagens acima descritas, e
conforme previsto do TP, foram postadas no
site do Comitê as atas das reuniões da CTPI, as
Convocações, Apresentações e informações
referentes a agende de atividades da Diretoria
Colegiada.
Capacitação para a Gestão de Recursos Hídricos
Meta atingida
Curso realizada na Comunidade Garrotes, Zona
Rural do Município de Carnaúba dos Dantas/RN
Cursos de Capacitação: 01 (um)/semestre
tendo como tema: “Agroecologia na
Público mínimo exigido, conforme TP: 30
Agricultura Familiar”.
Público presente: 47 Participantes
Nota final atribuída a ADESE pela Comissão de Avaliação do Termo de Parceria nº
001/2015/ANA – CAvTP: 10 – Conceito: Ótimo

José Vanderli de Araújo
Diretor Executivo da Adese

Marcone de Medeiros Nunes
Secretário do Centro de Apoio ao CBH PPA
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ADESE
AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO SERIDÓ
ESCRITÓRIO DE APOIO AO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DOS
RIOS PIANCÓ-PIRANHAS-AÇU - CBH PPA

RELATÓRIO DE GESTÃO 2020

Atividades Desenvolvidas pelo Comitê da Bacia Hidrográfica dos Rios Piancó-Piranhas-Açu - CBH PPA
Período: Julho a Dezembro de 2020

Caicó / RN
Dezembro de 2020
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1. APRESENTAÇÃO
A Agência de Desenvolvimento Sustentável do Seridó - ADESE, constituída em 17 de abril de
2001, com sede e foro na cidade de Caicó, Estado do Rio Grande do Norte, é entidade qualificada
como OSCIP – Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, tendo como objetivo empreender
as ações de interesse para o desenvolvimento sustentável da região do Seridó, podendo atuar em
todo território Potiguar, no Seridó Paraibana e na bacia hidrográfica dos rios Piancó-Piranhas-Açu.
Em 12 de Agosto de 2020, a Agência de Desenvolvimento Sustentável do Seridó - ADESE e a
Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico – ANA, com a anuência do Comitê da Bacia
Hidrográfica dos Rios Piancó-Piranhas-Açu – CBH PPA, assinaram Termo de Colaboração n°
001/2020/ANA, SICONV nº 902717/2020, visando à instalação e Operacionalização de Escritório de
Apoio ao Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Piancó-Piranhas-Açu
O Plano de Trabalho, parte integrante do Termo de Colaboração, compreende um conjunto
de metas e etapas a serem alcançadas pela ADESE cujos resultados serão avaliados com base em
indicadores de alcance de resultado, item 2.5.
Em cumprimento ao estabelecido no Indicador 2.1, a ADESE tem por obrigação encaminhar
aos membros da Diretoria Colegiada do Comitê “Relatório Anual de Atividades”, relativo ao
exercício anterior, tendo como data limite 31 de janeiro de cada ano.
O presente relatório, em conformidade com os “Indicadores de Alcance de Resultados”, irá
demonstrar as atividades desenvolvidas pelo CBH Piancó-Piranhas-Açu no período de julho a
dezembro 2020, tais como: curso promovido pelo CBH PPA, elaboração de Boletim Informativo,
informações referentes ao Setor de Comunicação, reuniões e ações promovidas pelo CBH PPA,
participação da Diretoria Colegiada e membros do CBH PPA em outros eventos relacionados a
Recursos Hídricos e quadro comparativo das Metas Programadas e Executadas, sendo também
contemplado por anexos (lista de presença da reunião Ordinária, do Curso, Boletim Informativo
publicado e relatório anual do Setor de Comunicação do CBH PPA), além de registro fotográfico.

1
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2. OBJETIVO
Com base no Termo de Colaboração n° 001/2020/ANA, SICONV nº 902717/2020, firmado
entre à Agência de Desenvolvimento Sustentável do Seridó - ADESE e a Agência Nacional de Águas e
Saneamento Básico – ANA, o presente relatório, em conformidade com os “Indicadores de alcance
de resultados”, terá por objetivo apresentar, de forma descritiva e comparativa, as atividades
desenvolvidas pelo CBH Piancó-Piranhas-Açu no período de julho a dezembro de 2020.

3. METODOLOGIA
A metodologia utilizada para realização das atividades teve como foco a mobilização social
dos atores envolvidos de forma direta e indireta, bem como, contatos via telefone, comunicação
através da internet, E-mails, site do Comitê, WhatsApp, veículos de comunicação local, além de
outras formas de divulgação.

2
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DOS RIOS PIANCÓPIRANHAS-AÇU – CBH PPA
PERÍODO: JULHO A DEZEMBRO DE 2020
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH PIANCÓ-PIRANHAS-AÇU
DATA

LOCAL

OBJETIVOS PRINCIPAIS


27.10

Realizada por
videoconferência

Realização da 22ª Reunião Ordinária. Principais pontos de
pauta:
o Aprovação da Ata da 21ª Reunião Ordinária realizada dia
22.11.2019, na cidade de Picuí/PB, e 9ª Reunião
Extraordinária realizada dias 26 e 27.10.2019, em
Itaporanga/PB.
o Apresentação síntese do Relatório de Atividades do CBH
PPA, Ano 2019.
o Termo de Colaboração Nº 001/2020/ANA – 902717/2020,
assinado entre a Agência de Desenvolvimento Sustentável
do Seridó – ADESE e a Agência Nacional de Águas e
Saneamento Básico – ANA
o Situação atual do PISF – Projeto de Integração do Rio São
Francisco com as Bacias do Nordeste Setentrional.

3
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REUNIÕES DA DIRETORIA COLEGIADA DO CBH PIANCÓ-PIRANHAS-AÇU
DATA

LOCAL

OBJETIVOS PRINCIPAIS
 Realização da 48ª Reunião. Principais pontos de pauta:

18.09

Realizada por
videoconferência

21.09

Realizada por
videoconferência

o Revisão dos encaminhamentos propostos nas reuniões
anteriores da Diretoria Colegiada do CBH PPA (44ª, 45ª,
46ª e 47ª) e encaminhamentos propostos pela Plenária do
CBH PPA (18ª RO, 8ª RE, 19ª RO, 20ª RO, 9ª RE e 21ª RO);
o Informações acerca do Termo de Colaboração nº
01/2020/ANA, assinado entre ANA e ADESE e Normativos
relacionados ao pagamento de diárias/passagens aéreas e
uso do veículo.
o Capacitação a ser promovida pela ANA tendo como tema
“Gestão de Conflitos na Bacia”
 Realização da 49ª Reunião. Principal ponto de pauta:
o Definição de pauta para realização da 22ª Reunião
Ordinária do CBH PPA, a ser realizada por vídeo
conferência.
 Realização da 50ª Reunião. Principal ponto de pauta:

30.11

Realizada por
videoconferência

o Revisão dos encaminhamentos/deliberações da 22ª
Reunião Ordinária do Comitê, realizada dia 27 de outubro
de 2020.
o Indicação de membro do Comitê para compor a Comissão
de Monitoramento e Avaliação – CMA do Termo de
Colaboração nº 01/2020/ANA.
o Priorização da agenda de trabalho para o ano 2021,
aprovada em plenária.

4
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REUNIÕES E AÇÕES PROMOVIDAS PELO CBH PPA
DATA

LOCAL

OBJETIVO PRINCIPAL

Caicó/RN

 Atividade de campo: Acompanhamento dos trabalhos
para abertura da comporta do açude púbico Itans, via
canal P1, contemplando as seguintes atividades: 1ª)
Medição da defluência da água, via Canal P1 (do ponto
de saída até o final do Canal); 2ª) Instalação de réguas
para medição da vazão defluente; e 3ª) Identificação de
perdas por possíveis vazamentos ao longo do canal.

Caicó/RN

 Atividade de campo: Vistoria, in loco, as barragens
sucessivas localizadas a jusante do Açude Santo Antônio,
cito: Barragem de Jorimar, Lucio Lucindo, Macambira,
Vila 2 do Sabugi, DNOCS, Barra da Cachoeira,
Servi/Gilton, Santa Cruz, Bom Jesus e Carrapateira, a fim
de atestar o momento exata para abertura da comporta
do açude Santo Antônio.

15.09

Caicó/RN

 Atividade de campo: Acompanhamento dos trabalhos
para abertura da comporta do açude púbico Itans, via
canal P2, contemplando as seguintes atividades: 1ª)
Medição da defluência da água, via Canal P2 (do ponto
de saída até o final do Canal); e 2ª) Identificação de
perdas por possíveis vazamentos ao longo do canal.

20.10

São João do
Sabugi/RN

 Atividade de campo: Acompanhamento dos trabalhos
da medição de defluência do reservatório Santo Antônio,
realizados pela Projecte.

30.10

São João do
Sabugi/RN

 Atividade de campo: Acompanhamento dos trabalhos
para redução da comporta do açude púbico Santo
Antônio.

Assú/RN

 Atividade de campo: Visita, in loco, a estrutura e o
acoplamento da tubulação de adução da Central
Geradora Hidrelétrica (CGH) à tubulação principal de
descarga do reservatório ARG e visita a adutora
emergencial que está abastecendo o canal do pataxó
com 300 l/s.

01.09

11.09

16.11
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REUNIÕES E AÇÕES PROMOVIDAS PELA AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUA - ANA
COM APOIO DO CBH PIANCÓ-PIRANHAS-AÇU - CBH PPA
DATA

LOCAL

OBJETIVO PRINCIPAL

03.07
2ª Reunião

Realizada por
videoconferência

 Construção do Termo de Alocação de Água 2020-2021
do sistema hídrico formado pelos reservatórios Curema
e Mãe D’Água (Em Coremas/PB)

20.07
1ª Reunião

Realizada por
videoconferência

 Construção do Termo de Alocação de Água 2020-2021
do sistema hídrico formado pelo reservatório Santo
Antônio (Sabugi) e Barragem Carnaúba (Em São João do
Sabugi/RN).

20.07
1ª Reunião

Realizada por
videoconferência

 Construção do Termo de Alocação de Água 2020-2021
do sistema hídrico formado pelo reservatório Itans (Em
Caicó/RN)

21.07
1ª Reunião

Realizada por
videoconferência

 Construção do Termo de Alocação de Água 2020-2021
do sistema hídrico formado pelos reservatórios Armando
Ribeiro Gonçalves e Mendubim (Em Itajá/RN e Assú/RN).

23.07
2ª Reunião

Realizada por
videoconferência

 Construção do Termo de Alocação de Água 2020-2021
do sistema hídrico formado pelo reservatório Santo
Antônio (Sabugi) e Barragem Carnaúba (Em São João do
Sabugi/RN).

23.07
1ª Reunião

Realizada por
videoconferência

 Construção do Termo de Alocação de Água 2020-2021
do sistema hídrico formado pelo reservatório Cruzeta
(Em Cruzeta/RN).

24.07
2ª Reunião

Realizada por
videoconferência

 Construção do Termo de Alocação de Água 2020-2021
do sistema hídrico formado pelos reservatórios Armando
Ribeiro Gonçalves e Mendubim (Em Itajá/RN e Assú/RN).

27.07
2ª Reunião

Realizada por
videoconferência

 Construção do Termo de Alocação de Água 2020-2021
do sistema hídrico formado pelo reservatório Cruzeta
(Em Cruzeta/RN).

04.08
3ª Reunião

Realizada por
videoconferência

 Construção do Termo de Alocação de Água 2020-2021
do sistema hídrico formado pelos reservatórios
Engenheiro Avidos e São Gonçalo (Cajazeiras/PB e
Sousa/PB).

04.08
1ª Reunião

Realizada por
videoconferência

 Construção do Termo de Alocação de Água 2020-2021
do sistema hídrico formado pelo reservatório Santa Inês
(Em Santa Inês/PB).

07.08
2ª Reunião

Realizada por
videoconferência

 Construção do Termo de Alocação de Água 2020-2021
do sistema hídrico formado pelo reservatório Santa Inês
(Em Santa Inês/PB).
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20.08
2ª Reunião

Realizada por
videoconferência

 Construção do Termo de Alocação de Água 2020-2021
do sistema hídrico formado pelo reservatório Itans (Em
Caicó/RN)

07.09

Realizada por
videoconferência

 Palestra: “ÁGUA PÓS PANDEMIA: Mercado, Pessoas e
Oportunidades”. Participação, como “Entrevistador” do
Sr. Paulo Lopes Varella Neto.

11.09
1ª Reunião

Realizada por
videoconferência

 Construção do Termo de Alocação de Água 2020-2021
do sistema hídrico formado pelo reservatório Marechal
Dutra (Em Acari/RN)

19.11

Realizada por
videoconferência

 Participação na Webinar de Capacitação da ANA com
tema: “Relação entre o novo PRH (2022-2040) e os
Planos de Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas”.

03.12

Realizada por
videoconferência

 Participação em seminário promovido pela ANA, através
da Coordenação de Marcos Regulatórios e Alocação de
Água - COMAR, com tema “Marcos Regulatórios em
Sistemas Hídricos Locais”.
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REUNIÕES E AÇÕES PROMOVIDAS POR INSTITUIÇÕES PARCEIRAS COM A PARTICIPAÇÃO
DA DIRETORIA COLEGIADA E MEMBROS DO COMITÊ.
DATA

LOCAL

OBJETIVO PRINCIPAL

12.08

Realizada por
videoconferência

 Participação na 49ª Reunião do Conselho Estadual de
Recursos Hídricos – CERH do Estado da Paraíba.

27.08

Realizada por
videoconferência

 Participação em reunião promovida pela Comissão de
Alocação de Água 2020-2021 do sistema hídrico Lagoa
do Arroz tendo por objetivo discutir a liberação de água,
via rio Cacaré.

23.09

Realizada por
videoconferência

 Participação na 50ª Reunião do Conselho Estadual de
Recursos Hídricos – CERH do Estado da Paraíba.

08.10 a 06.11

Realizada por
videoconferência

 Participação em curso promovido pela ANA com tema:
“Gestão de Conflitos pela Água”.

14.10

Realizada por
videoconferência

 Participação na 51ª Reunião do Conselho Estadual de
Recursos Hídricos – CERH do Estado da Paraíba.

18.11

Realizada por
videoconferência

 Participação na 52ª Reunião do Conselho Estadual de
Recursos Hídricos – CERH do Estado da Paraíba.

23.11 a 04.12

Realizada por
videoconferência

 Participação no 2º Seminário promovido pelo Governo
do Estado da Paraíba, SEIRHMA e AESA para atualização
do Plano Estadual de Recursos Hídricos do Estado da
Paraíba.

01.12 a 03.12

Realizada por
videoconferência

 Participação no XXII ENCOB (Encontro Nacional de
Comitês de Bacias Hidrográficas).

04.12

Bom Jesus/PB

 Participação em reunião promovida pela Comissão de
Alocação de Água 2020/2021 do sistema hídrico Lagoa
do Arroz tendo por objetivo discutir assuntos inerentes a
situação hídricos do reservatório.

08.12

Realizada por
videoconferência

 Participação na 42ª Reunião do Conselho Estadual de
Recursos Hídricos – CONERH do Estado do Rio Grande do
Norte.

09 a 11.12

Realizada por
videoconferência

 Participação em evento promovido pelo Governo do
Estado da Paraíba: IX Encontro Estadual dos CBHs da
Paraíba.

8
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CURSO DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELO CBH PIANCÓ-PIRANHAS-AÇU / ADESE
DATA

LOCAL

TEMA/OBJETIVO PRINCIPAL
 Cultivo da palma forrageira no semiárido brasileiro

16 e 17.12

São João do
Sabugi/RN

o O curso tem por objetivo capacitar os participantes como
multiplicadores em manejo de palma forrageira para
rebanhos bovinos da região do Seridó, tendo em vista a
importância do cultivo da palma forrageira para
alimentação dos rebanhos da região.

INFORMATIVOS ELETRÔNICOS PRODUZIDO PELO CBH PPA
DATA

30.11

EDIÇÃO

OBJETIVO PRINCIPAL

Informativo n° 52

 Tornar público toda e qualquer informação produzida pelo
Comitê da Bacia Hidrográfica do rio Piancó-Piranhas-Açu e
Instituições parceiras, no âmbito Governamental e não
governamental; e também assuntos técnicos cuja temática
fazem referência a Bacia Hidrográfica do CBH PPA.

MATÉRIAS PRODUZIDAS PELO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CBH PPA
PERÍODO

OBJETIVO PRINCIPAL

Julho a Dezembro

 Veicular notícias e avisos de interesse do Comitê, alertar
para eventos promovidos pelo CBH Piancó-Piranhas-Açu e
Instituições parceiras, incentivando a participação dos seus
membros, representantes das Instituições e população em
geral.

Waldemir Fernandes de Azevedo
1º Secretário do CBH PPA
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QUADRO COMPARATIVO DAS METAS/INDICADORES DE ALCANCE DE RESULTADOS (ITEM
2.5 DO PLANO DE TRABAHO) E AÇÕES EXECUTADAS, CONFORME PREVISTO NO TERMO DE
COLABORAÇÃO Nº 001/2020/ANA - SICONV N° 902717/2020.

SEGUNDO SEMESTRE DE 2020
META 1 - INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO ESCRITÓRIO DE APOIO
Indicador 1.1 - Escritório de Apoio, Sede do
Comitê, instalado em local específico no
município
de
Caicó/RN,
devidamente
identificado com placa ou outro meio de
identificação, com infraestrutura física e de
pessoal adequada, em perfeito funcionamento
de forma contínua durante toda a vigência da
parceria.

Escritório instalado e identificado, com
infraestrutura física e de pessoal adequado,
localizado na praça Dom José Delgado, nº 51-A,
Bairro Paraíba, cidade de Caicó/RN.

META 2 – APOIAR O PLANEJAMNETO E A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO CBH PPA
Indicador 2.1 - Agenda Anual de Atividades para
o exercício seguinte Entregue à Diretoria
Colegiada até dia 31 de dezembro de todos os
anos.

Agenda aprovada durante realização da 22ª
Reunião Ordinária do CBH PPA, encaminhada,
via E-mail, aos membros da Diretoria Colegiada
dia 30/12/2020, através do Ofício nº 016/2020DE.

Indicador 2.2 - Relatório Anual de Atividades, Relatório encaminhado, via E-mail, aos
relativo ao exercício anterior, entregue à membros da Diretoria Colegiada dia
Diretoria Colegiada até dia 31 de janeiro de 22/01/2021, através do Ofício nº 001/2021-DE.
todos os anos.
Indicador 2.3 - Relatório Anual de Atividades, Relatório encaminhado, via E-mail, ao Conselho
relativo ao exercício anterior, encaminhado ao Nacional de Recursos Hídricos – CNRH dia
Conselho Nacional de Recursos Hídricos – CNRH 22/01/2021, através do Ofício nº 002/2021-DE.
até o dia 30 de junho de todos os anos,
obedecendo os termos do art. 5º da Resolução
CNRH nº 109, de 13 de abril de 2010.
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Indicador 2.4 - Cumprimento da Agenda Anual Em 27/10/2020, com início às 14h00, foi
de reuniões Plenárias, de Câmaras Técnicas e realizada, por videoconferência, a 22ª Reunião
Plenária do CBH PPA.
Comissões de Açude.
No Segundo Semestre de 2020, em virtude das
orientações da Organização Mundial de Saúde –
OMS e do Ministério da Saúde, como também,
em obediência aos Decretos publicados pelos
Governadores dos dois Estados, Paraíba e Rio
Grande do Norte, que tiveram como foco
medidas para o enfrentamento ao coronavírus
(COVID 19), cuja proliferação foi classificada
como pandemia, todas as atividades, em
particular, aqueles realizadas de forma
presencial, dentre elas, as reuniões da CTPI e
Comissões de Açude, foram suspensas por
tempo indeterminado.
Indicador 2.5 - Comparecimento mínimo de 60% O CBH PPA, atualmente, tem na sua
dos membros titulares ou em exercício da composição 38 (trinta e oito) membros na sua
titularidade nas reuniões plenárias e de câmaras titularidade.
técnicas, em relação ao número total de
membros titulares.
A 22ª Reunião Ordinária do Comitê, realizada
dia 27/10/2020, contou com a presença de 88
(oitenta e oito) participantes, desses, 32 (trinta
e dois) membros do Comitê, sendo 26 (vinte e
seis) com direito a voto (68,4% de participação
dos membros na sua titularidade).
Indicador
2.6
Relatório
Anual de Em 2020, a Agência Nacional de Água e
Acompanhamento do PIRH Piancó‐Piranhas‐Açu, Saneamento Básico - ANA, através da
referente ao exercício anterior, entregue à Superintendência de Implementação de
Diretoria Colegiada até dia 31 de janeiro de Programas e Projetos – SIP, elaborou relatório
todos os anos.
tendo esse por objetivo a identificação e análise
das ações que ocorreram durante o primeiro
ciclo do Plano, que compreende os primeiros 05
(cinco) anos após sua aprovação.
Em 24/11/2020, às 14h26, de posse do relatório
acima descrito, o Escritório de Apoio ao CBH
PPA,
atendendo
solicitação
da
ANA,
encaminhou, via E-mail, o relatório para todos
os membros da Diretoria Colegiada para que
esses fizessem a sua leitura e encaminhassem
suas contribuições.
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Indicador 2.7 - Procedimentos e gestão
documental, relacionados ao funcionamento do
Comitê, realizados adequadamente e de forma
contínua durante toda a vigência da parceria.

Toda
documentação
relacionada
ao
funcionamento do Comitê (Regimento Interno,
Atas, Deliberações, Resoluções, Editais, Termos
de Alocação de Água, Convocações, Relatórios,
Ofícios Expedidos e Recebidos, PRH da Bacia,
etc.), encontra-se devidamente arquivada na
Sede do Escritório de Apoio, sendo, na sua
grande maioria, digitalizados e postados no site
do Comitê (www.cbhpiancopiranhasacu.org.br)
para consulta pública.

Indicador 2.8 - Obtenção de média mínima “7”
em pesquisa de satisfação anual realizada pela
ANA com o objetivo de apurar a satisfação dos
membros do Comitê em relação ao trabalho
desenvolvido pela OSC. Nota varia de 0 a 10.

De responsabilidade da Agência Nacional de
Água e Saneamento Básico – ANA.

Indicador 2.9 – Realização de no mínimo 1 (um)
curso de capacitação por semestre para os
membros do Comitê. Envolvendo membros e
parceiros do Comitê.

Nos dias 16 e 17/12/2020, o CBH PPA, em
parceria com a Cooperativa Mista dos
Agricultores Familiares do Seridó – COAFS,
Serviço Nacional de Aprendizagem do
Cooperativismo no Estado do Rio Grande do
Norte – SESCOOP/RN e Agência de
Desenvolvimento Sustentável do Seridó –
ADESE, promoveram curso com tema: “Cultivo
da palma forrageira no semiárido brasileiro”.

Questionário de Avaliação aplicado anualmente
durante realização da última plenária do CBH
PPA.

O curso foi realizado na Comunidade Brejinho,
Zona Rural do Município de São João do
Sabugi/RN, contando com a participação de
representantes da ADESE, COAFS, SESCOOP,
STRAF, EMATER, ASTES, moradores da
Comunidade
Brejinho
e
Comunidade
Carnaubinha.
Indicador 2.10 - Divulgação, mobilização e apoio
logístico aos eventos promovidos pela ANA para
atualização do PRH da Bacia, mobilizando as 147
cidades da Bacia, visitando no mínimo 50% das
cidades em cada um dos 6 (seis) polos,
garantindo a presença de no mínimo 40
participantes por evento.

O trabalho de divulgação e mobilização,
conforme previsto no Cronograma de Execução,
terá início em abril/2021, com término previsto
para 04/04/2022.
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META 3 – IMPLEMENTAR AÇÕES DE COMUNICAÇÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL
Indicador 3.1 - Elaboração, até 6 meses após o
início da vigência do Termo de Colaboração, do
Plano de Comunicação do Comitê.

Em fase de elaboração pela Empresa SETE9
PUBLICIDADES – MAD MARTINS ME, com prazo
de conclusão estipulado para o dia 08/02/2021,
momento em que será apresentado a ADESE e
Diretoria Colegiada para aprovação.

Indicador 3.2 - Implementação, nos anos de
2021 a 2025, de no mínimo 90% das atividades
previstas no Plano de Comunicação do Comitê
para os referidos anos.

Após apresentação e aprovação do Plano de
Comunicação pela ADESE e Diretoria Colegiada,
em 08/02/2021, é que será possível fazer o
comparativo entre as atividades previstas e as
atividades realizadas.

Indicador 3.3 - Elaboração e divulgação de 4 Em 30/11/2020 a Empresa SETE9 PUBLICIDADES
(quatro) informativos eletrônicos trimestrais por – MAD MARTINS ME publicou no sitio
ano.
eletrônico do CBH PPA, link “Espaço das Águas”
o Boletim Informativo nº 52, que por objetivo
tornar púbico toda e qualquer informação
produzida pelo Comitê e Instituições parceiras.
Indicador 3.4 - Obtenção de média mínima “7”
em pesquisa de satisfação anual realizada pela
ANA com o objetivo de apurar a satisfação dos
membros do Comitê em relação ao informativo
eletrônico trimestral. Nota varia de 0 a 10.

De responsabilidade da Agência Nacional de
Água e Saneamento Básico – ANA.
Questionário de Avaliação aplicado anualmente
durante realização da última plenária do CBH
PPA.

Indicador 3.5 - Atualização do sítio eletrônico do No período de julho a dezembro, segundo
Comitê de forma contínua durante todos os 12 semestre de 2020, foram publicadas no sitio
meses do ano de todos os anos da parceria.
eletrônico do CBH PPA 50 (cinquenta) notícias,
todas relacionadas a Recursos Hídricos. Nesse
mesmo período, foram produzidos 04 (quaro)
vídeos tendo como foco a Bacia Hidrográfica
Piancó-Piranhas-Açu. Além das postagens acima
descritas, foi também postado no site
documentação relacionada ao funcionamento
do Comitê, sejam Atas, Termos de Alocação de
Água 2020/2021 aprovados durante realização
de
reuniões
públicas,
Boletins
de
Acompanhamento dos Reservatórios, dentre
outros.
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Indicador 3.6 - Criação, até dezembro de 2020,
dos cadastros de mídias e de entidades, que
deverão ser mantidos atualizados ao longo da
vigência da parceria.

Após assinatura de contrato entre a ADESE e a
empresa SETE9 PUBLICIDADES – MAD MARTINS
ME, contratada para prestação de serviços em
“Comunicação e Publicidade”, deu-se início a
busca de informações tendo essas por objetivo
realizar cadastro de mídias e de entidades
relacionadas aos setores de comunicação dos
municípios que integram a Bacia Hidrográfica
Piancó-Piranhas-Açu, cadastro esse, que de
forma gradativa, está sendo atualizado
diariamente, proporcionando assim uma ampla
divulgação das ações realizadas pelo CBH PPA e
Instituições parceiras.
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META 4 – REALIZAR O PROCESSO ELEITORAL PARA RENOVAÇÃO DOS MEMBROS
DO CBH PIANCÓ-PIRANHAS-AÇU
Indicador 4.1 - Realização de 1 (um) curso de
capacitação para os mobilizadores, no ano do
processo eleitoral.

Conforme previsto no Cronograma de Execução,
essa ação deverá ser executada até 30/07/2021.

Indicador 4.2 - Realização de 6 (seis) encontros
regionais no ano do processo eleitoral.
Indicador 4.3 - Mínimo de 25% de municípios
contidos na área de abrangência da Bacia
inscritos no processo eleitoral.
Indicador 4.4 - Mínimo de 20 usuários de
irrigação, usos agropecuários, pesca, turismo e
outros usos não consuntivos inscritos no
processo eleitoral.
Indicador 4.5 - Mínimo de 10 usuários de
saneamento, indústria e mineração inscritos no
processo eleitoral.
Indicador 4.6 - Mínimo de 10 entidades
técnicas e de ensino e pesquisa inscritas no
processo eleitoral.

Conforme Cronograma de Execução, as ações
aqui relacionadas, item 4.2 ao 4.10, estão
programadas para serem executados durante o
segundo semestre de 2021, período de
01/08/2021 a 31/12/2021.

Indicador 4.7 - Mínimo de 50 organizações não
governamentais inscritas no processo eleitoral.
Indicador 4.8 - Realização de 6 (seis) plenárias
setoriais no ano do processo eleitoral.
Indicador 4.9 – Municípios inscritos no
processo eleitoral abrangendo no mínimo 30%
da população da bacia.
Indicador 4.10 - Realização de 1 (uma)
assembleia de posse no ano do processo
eleitoral.
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9. Considerações Finais.

Diante do exposto, em atenção às orientações da Organização Mundial de Saúde (OMS) e
do Ministério da Saúde, e em obediência aos Decretos publicados pelo Governo do Estado do Rio
Grande do Norte e Governo do Estado da Paraíba, os quais tiveram como foco medidas para
enfrentamento a emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
coronavírus (COVID 19), cuja proliferação foi classificada como pandemia pela Organização
Mundial de Saúde (OMS), tivemos, ao longo desse período a suspensão de diversas atividades, em
particular, aquelas realizadas de forma presencial, bem como, viagens a trabalho, sejam essas
para participar de reuniões, atividades de capacitação, de treinamento ou de eventos coletivos
realizados pelos órgãos ou entidades da administração pública estadual direta e indireta, como
também, aquelas realizadas por Instituições parceiras que impliquem na aglomeração de pessoas,
fato esse que impossibilitou, conforme indicadores de alcance de resultados, o cumprimento, na
sua integra, das diversas ações estabelecidas no programa de trabalho, parte integrante do Termo
de Colaboração Nº 01/2020/ANA – 902717/2020, previstas para o segundo semestre de 2020.
Caicó/RN, 25 de janeiro de 2021.

José Vanderli de Araújo
Diretor Executivo da ADESE
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