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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 janeiro a 

dezembro/2021, tais como: Reuniões Ordinárias e Extraordinária, reuniões realizadas pela Diretoria 

Colegiada do CBH PPA, reuniões e ações promovidas pelo CBH PPA, reuniões e ações promovidas 

pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico – ANA com apoio do Comitê, reuniões e ações 

promovidas por Instituições parceiras com a participação da Diretoria Colegiada e membros do 

Comitê, Palestras Educativas e Seminário promovido pelo CBH PPA, elaboração de Informativos 

Eletrônicos, informações referentes ao Setor de Comunicação e quadro comparativo das Metas 

Programadas e Executadas, sendo também contemplado por anexos.   

Todo o trabalho de mobilização social para realização dos eventos acima relatados ficou 

sobre a responsabilidade do Escritório de Apoio ao CBH Piancó-Piranhas-Açu.  
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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 janeiro a dezembro/2021.  

 

 

 

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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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DOS RIOS PIANCÓ-

PIRANHAS-AÇU – CBH PPA 

 

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2021 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH PIANCÓ-PIRANHAS-AÇU 

   
DATA LOCAL OBJETIVOS PRINCIPAIS 

   

13.05.2021 
Realizada por 

videoconferência 

• Realização da 23ª Reunião Ordinária. Principais pontos de 
pauta: 
 
o Aprovação da Ata da 22ª Reunião Ordinária, realizada dia 

27.10.2020. 

o Apresentação da Deliberação nº 030/2021 que “aprova o 

calendário de Reuniões Ordinárias do CBH Piancó-

Piranhas-Açu, Ano 2021. 

o Apresentação síntese das discussões pautadas pela CTPI 

relativas à “cobrança pelo uso da água na bacia”. 

o Apresentação síntese do “Relatório de Avaliação da 

Implementação do Plano de Recursos Hídricos” elaborado 

pela ANA/SIP. 

o Processo Eleitoral para renovação dos membros do CBH 

PPA, Gestão 2021-2025. 

28.05.2021 
Realizada por 

videoconferência 

• Realização da 10ª Reunião Extraordinária. Principal ponto 
de pauta: 
 
o Processo Eleitoral para renovação dos membros do CBH 

PPA, Gestão 2021-2025; 

25.11.2021 
Realizada por 

videoconferência 

• Realização da 24ª Reunião Ordinária. Principais pontos de 
pauta: 
 
o Aprovação da Ata da 23ª Reunião Ordinária, realizada dia 

13.05.2021. 

o Processo Eleitoral para renovação dos membros do CBH 

PPA, Gestão 2022-2026. 

o Apresentação, para aprovação, da agenda anual de 

atividades do CBH Piancó-Piranhas-Açu, Ano 2022”. 

o Apresentação da MINUTA de Deliberação n° 30/2021, que 

“Aprova o calendário de Reuniões Ordinárias do Comitê, 

Ano 2022. 

o Situação atual das obras do PISF, especificamente do Eixo 

Norte. 
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REUNIÕES DA DIRETORIA COLEGIADA DO CBH PIANCÓ-PIRANHAS-AÇU 

   

DATA LOCAL OBJETIVOS PRINCIPAIS 
   

08.02.2021 
Realizada por 

videoconferência 

• Realização da 51ª Reunião. Principais pontos de pauta: 
 

o Processo Eleitoral do CBH PPA, Gestão 2021-2025. 

o Processo de organização e mobilização para reunião de 

Avaliação do PRH. 

12.04.2021 
Realizada por 

videoconferência 

• Realização da 52ª Reunião. Principal ponto de pauta: 
 

o Proposta de pauta para realização da 23ª Reunião 

Ordinária do CBH PPA. 

30.04.2021 
Realizada por 

videoconferência 

• Realização da 53ª Reunião. Principal ponto de pauta: 
 

o Ajuste finais para realização da 23ª Reunião Ordinária do 

CBH PPA. 

22.12.2021 
Realizada por 

videoconferência 

• Realização da 54ª Reunião. Principal ponto de pauta: 

o Análise da documentação referente ao Processo Eleitoral 

do CBH PPA, Gestão 2022/2026. 
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REUNIÕES E AÇÕES PROMOVIDAS PELO CBH PPA 

   

DATA LOCAL OBJETIVO PRINCIPAL 

   

29.01.2021 
Caicó/RN e São João 

do Sabugi/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, 

tendo por objetivo avaliar a situação hídrica e potencial 

produtivo. 

18.02.2021 
Realizada por 

videoconferência 

• Reunião promovida pelo CBH PPA (2ª Oficina), em 

parceria com a ANA/SIP, tendo por objetivo “avaliar as 

informações contidas no “Primeiro Relatório de 

Avaliação da Implementação e Priorização das Ações 

do PRH da Bacia”. 

07.04.2021 
Realizada por 

videoconferência 

• Participação em reunião promovida pelo CBH PPA, em 

parceria com a ADESE e UFRN – Campus Caicó/RN, para 

apresentação de “estudo que identificou mais de mil 

barramentos acima do açude Itans, Bacia Hidrográfica 

do rio Barra Nova”. 

02.06.2021 
Realizada por 

videoconferência 

• Atividade de campo:  Vistoria, in loco, as barragens 

sucessivas localizadas a jusante do Açude Santo Antônio, 

cito: Barragem do DNOCS, Barra da Cachoeira e 

Servi/Gilton, a fim de averiguar a necessidade ou não do 

aumento da defluência do açude Santo Antônio. 

09.06.2021 
Realizada por 

videoconferência 

• Atividade de campo: Visita técnica ao rio Açu, 

Comunidades de Pedrinhas, Porto Carão e Lagoa do 

Queimado, tendo essas por objetivo observar, in loco, a 

necessidade de estabelecer um novo Marco Regulatório 

para assim garantir o abastecimento da população 

residentes nestas Comunidades. 

24.06.2021 
São João do 

Sabugi/RN 

• Atividade de campo: Monitoramento do fluxo d’água do 

sistema hídrico Santo Antônio/Carnaúba (Barragem da 

Carrapateira, Passagem molhada das marrecas, dos 

cachos e rio Carnaúba). 
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26.07.2021 Acari/RN 

• Reunião promovida pelo CBH PPA tendo por objetivo 

discutir ações propostas durante aprovação do Termo de 

Alocação de Água 2021/2022 do sistema hídrico 

Marechal Dutra (Cadastramento de usuários de água no 

reservatório Marechal Dutra, dentre eles, os irrigantes, 

criadores de animais, pescadores artesanais e 

aquicultura). 

27.07.2021 Natal/RN 

• Reunião promovida pelo CBH PPA tendo como pauta 

principal as discussões relacionadas ao “Projeto Seridó – 

Estado da arte dos recursos hídricos no Seridó”. 

30.07.2021 
São João do 

Sabugi/RN 

• Atividade de campo: Acompanhamento dos trabalhos 

para abertura da comporta dos reservatórios Santo 

Antônio (Açude Sabugi) e Carnaúba, em consonância 

com o Termo de Alocação de Água 2021/2022. 

02.09.2021 
Jardim de 

Piranhas/RN 

• Reunião promovida pelo CBH PPA, em parceria com a 
Comissão de Acompanhamento de Alocação de Água 
2021/2022 do sistema hídrico Curema/Mãe D’água, 
SEMARH-RN, IGARN, Sindicato e associações rurais de 
Jardim de Piranhas, tendo por objetivo discutir 
“disponibilidade de água na calha do rio Piranhas abaixo 
da sacaria da CAERN, observando-se o Marco 
Regulatório, o Termo de Alocação de Água 2021/2022 e 
a Lei 9.433/1997”. 

15.09.2021 
Itajá/RN e 

Ipanguaçu/RN 

• Atividade de campo:  Vistoria, in loco, ao Canal e Rio 
Pataxó para conhecer os resultados práticos com o 
aumento provisória da defluência para 1.500 l/s, 
principalmente, no tocante ao atendimento aos 
irrigantes. 

21.09.2021 
Jardim de 

Piranhas/RN 

• Atividade de campo:  Visita de monitoramento ao Rio 
Piranhas, trecho compreendido entre o ponto de 
captação da CAERN, em Jardim de Piranhas/RN, e 
comunidades rurais localizadas abaixo da sacaria, tendo 
por objetivo averiguar denúncia sobre possíveis 
barramento ao longo do rio e o fluxo da água destinada 
as Comunidades Rurais localizadas abaixo da sacaria. 
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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 
   

28.01.2021 
Realizada por 

videoconferência 

• Participação em reunião promovida pela ANA tendo por 

objetivo discutir a metodologia a ser utilizada no 

processo de atualização do PRH e participação social no 

processo. 

23.02.2021 
Realizada por 

videoconferência 

• Reunião promovida pela COMAR tendo por objetivo 

discutir ações relacionadas aos Termos de Alocação de 

Água 2020/2021 (Perímetro Irrigado, Obras importantes 

para a Alocação de Água, Sustentabilidade para a 

operação dos reservatórios e Alocação de Água 

2021/2022). 

19.05.2021 
Realizada por 

videoconferência 

• Participação em evento promovido pela ANA tendo 

como objetivo fazer o lançamento do “Relatório 2020 do 

Acordo de Cooperação Técnica em Segurança de 

Barragens”. 

24.05.2021 
Realizada por 

videoconferência 

• Participação em reunião promovida pela ANA tendo por 

objetivo discutir assuntos relacionados a Barragem 

Armando Ribeiro Gonçalves (medição de vazões ARG e 

providências da CGH para evitar redução de vazões no 

rio Açu em virtude de problemas nas turbinas). 

25.05 a 

28.05.2021 

Realizada por 

videoconferência 

• Participação em evento promovido pela ANA, em 

parceria com a Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico – OCDE, tendo como 

objetivo promover a troca de experiências sobre a 

governança na bacia do Piancó-Piranhas-Açu – 

“Workshop Governança na bacia do Piancó-Piranhas-

Açu”. 

21.06.2021 

Realizada por 

videoconferência 

1ª Reunião 

• Participação em reunião promovida pela ANA/COMAR 

para construção do Termo de Alocação de Água 

2021/2022 do sistema hídricos formado pelo 

reservatório Lagoa do Arroz e rio Cacaré. 

22.06.2021 

Realizada por 

videoconferência 

1ª Reunião 

• Participação em reunião promovida pela ANA/COMAR 

para construção do Termo de Alocação de Água 

2021/2022 do sistema hídricos formado pelos 

reservatórios Eng° Avidos e São Gonçalo. 

24.06.2021 

Realizada por 

videoconferência 

2ª Reunião 

• Participação em reunião promovida pela ANA/COMAR 

para construção do Termo de Alocação de Água 

2021/2022 do sistema hídricos formado pelo 

reservatório Lagoa do Arroz e rio Cacaré. 
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25.06.2021 

Realizada por 

videoconferência 

2ª Reunião 

• Participação em reunião promovida pela ANA/COMAR 

para construção do Termo de Alocação de Água 

2021/2022 do sistema hídricos formado pelos 

reservatórios Eng° Avidos e São Gonçalo. 

28.06.2021 

Realizada por 

videoconferência 

1ª Reunião 

• Participação em reunião promovida pela ANA/COMAR 

para construção do Termo de Alocação de Água 

2021/2022 do sistema hídricos formado pelos 

reservatórios Curema e Mãe D’Água. 

28.06.2021 

Realizada por 

videoconferência 

1ª Reunião 

• Participação em reunião promovida pela ANA/COMAR 

para construção do Termo de Alocação de Água 

2021/2022 do sistema hídricos formado pelo 

reservatório Santa Inês. 

01.07.2021 

Realizada por 

videoconferência 

2ª Reunião 

• Participação em reunião promovida pela ANA/COMAR 

para construção do Termo de Alocação de Água 

2021/2022 do sistema hídricos formado pelos 

reservatórios Curema e Mãe D’Água. 

01.07.2021 

Realizada por 

videoconferência 

2ª Reunião 

• Participação em reunião promovida pela ANA/COMAR 

para construção do Termo de Alocação de Água 

2021/2022 do sistema hídricos formado pelo 

reservatório Santa Inês. 

06.07.2021 
Realizada por 

videoconferência 

• Participação em evento promovido pela ANA para 

apresentação do “Balanço das Ações realizadas pela Área 

de Gestão (AG) da ANA, no período de 2017 a 2021, 

incluindo as atividades desempenhadas 

institucionalmente pelo diretor Ricardo Andrade como 

representante da ANA, em âmbito nacional e 

internacional. 

19.07.2021 

Realizada por 

videoconferência 

1ª Reunião 

• Participação em reunião promovida pela ANA/COMAR 

para construção do Termo de Alocação de Água 

2021/2022 do sistema hídricos formado pelos 

reservatórios Santo Antônio e Carnaúba. 

19.07.2021 

Realizada por 

videoconferência 

1ª Reunião 

• Participação em reunião promovida pela ANA/COMAR 

para construção do Termo de Alocação de Água 

2021/2022 do sistema hídricos formado pelo 

reservatório Cruzeta. 

20.07.2021 

Realizada por 

videoconferência 

1ª Reunião 

• Participação em reunião promovida pela ANA/COMAR 

para construção do Termo de Alocação de Água 

2021/2022 do sistema hídricos formado pelos 

reservatórios Armando Ribeiro Gonçalves (ARG) e 

Mendubim. 

20.07.2021 

Realizada por 

videoconferência 

1ª Reunião 

• Participação em reunião promovida pela ANA/COMAR 

para construção do Termo de Alocação de Água 

2021/2022 do sistema hídricos formado pelo 

reservatório Itans. 



 

9 

 

21.07.2021 

Realizada por 

videoconferência 

1ª Reunião 

• Participação em reunião promovida pela ANA/COMAR 

para construção do Termo de Alocação de Água 

2021/2022 do sistema hídricos formado pelo 

reservatório Marechal Dutra (Açude Gargalheiras). 

22.07.2021 

Realizada por 

videoconferência 

2ª Reunião 

• Participação em reunião promovida pela ANA/COMAR 

para construção do Termo de Alocação de Água 

2021/2022 do sistema hídricos formado pelos 

reservatórios Santo Antônio e Carnaúba. 

22.07.2021 

Realizada por 

videoconferência 

2ª Reunião 

• Participação em reunião promovida pela ANA/COMAR 

para construção do Termo de Alocação de Água 

2021/2022 do sistema hídricos formado pelo 

reservatório Cruzeta. 

23.07.2021 

Realizada por 

videoconferência 

2ª Reunião 

• Participação em reunião promovida pela ANA/COMAR 

para construção do Termo de Alocação de Água 

2021/2022 do sistema hídricos formado pelos 

reservatórios Armando Ribeiro Gonçalves (ARG) e 

Mendubim. 

23.07.2021 

Realizada por 

videoconferência 

2ª Reunião 

• Participação em reunião promovida pela ANA/COMAR 

para construção do Termo de Alocação de Água 

2021/2022 do sistema hídricos formado pelo 

reservatório Itans. 

29.07.2021 
Realizada por 

videoconferência 

• Participação em reunião promovida pela ANA tendo essa 

por objetivo discutir a metodologia a ser utilizada para 

revisão do PRH da Bacia, em conformidade com o Edital 

de Pregão Eletrônico n° 09/ANA/2021. 

26.08.2021 
Realizada por 

videoconferência 

• Participação em evento promovido pela ANA - VII Roda 

de Conversa da Jornada de Capacitação para Membros 

de Colegiados do SINGREH, sobre: “Participação social 

na elaboração e na implementação dos Planos de 

Recursos Hídricos". 

16.09.2021 
Realizada por 

videoconferência 

• Participação em reunião promovida pela ANA tendo por 
objetivo discutir o processo participativo da revisão do 
Plano de Ação do PRH. 

21 a 
24.09.2021 

Por  
Videoconferência 

• Participação em evento promovido pela ANA, em 
parceria com a Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico – OCDE, tendo como 
objetivo promover a troca de experiências sobre os 
instrumentos econômicos na bacia do Piancó-Piranhas-
Açu. – “Workshop sobre fortalecimento do regime de 
alocação de água e dos instrumentos econômicos na 
bacia do Piancó-Piranhas-Açu”. 
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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 
   

18.01.2021 
Realizada por 

videoconferência 

• Participação em reunião promovida pela Florestana 

Paisagismo Construções e Serviços Ltda para 

apresentação do Projeto: "Reuso e Uso Racional da Água 

do Rio Piranhas-Açu". 

03.02.2021 Bom Jesus/PB 

• Participação em reunião promovida pela Comissão de 

Alocação de Água 2020/2021 do sistema hídrico Lagoa 

do Arroz, tendo como pauta a limpeza emergencial da 

parede do açude. 

17.03.2021 
Realizada por 

videoconferência 

• Participação na 47ª Reunião Extraordinária do Conselho 

Nacional de Recursos Hídricos – CNRH. 

18.03.2021 
Realizada por 

videoconferência 

• Participação em reunião promovida pela Câmara Técnica 

de Outorga e Cobrança – CTOC do Conselho Nacional de 

Recursos Hídricos - CNRH. 

22.03.2021 
Realizada por 

videoconferência 

• Participação em evento promovido pela Câmara 
Temática ABES de Recursos Hídricos tendo como tema: 
“Água e Dignidade Humana: conquista de todos”. 

22.03 a 

25.03.2021 

Realizada por 

videoconferência 

• Participação em eventos promovidos pelo AESA-PB, em 

parceria com o Governo do Estado da Paraíba, alusivos 

ao dia Mundial da Água (“Semana Estadual de 

Mobilização em Defesa da Água”). 

25.03.2021 
Realizada por 

videoconferência 

• Participação na 53ª Reunião do Conselho Estadual de 

Recursos Hídricos – CERH do Estado da Paraíba. 

14.04.2021 
Realizada por 

videoconferência 

• Participação em reunião promovida pela SEMARH-RN 

tendo por objetivo promover discussão pública para 

apresentação da “revisão e atualização do plano 

estadual de recursos hídricos do Rio Grande do Norte 

(planejamento da oferta e do uso múltiplo dos recursos 

hídricos)”. 

14.04.2021 
Realizada por 

videoconferência 

• Participação em reunião promovida pela SEMARH-RN 

tendo por objetivo promover discussão pública para 

apresentação da “revisão e atualização do plano 

estadual de recursos hídricos do Rio Grande do Norte 

(planejamento da oferta e do uso múltiplo dos recursos 

hídricos para a região do Baixo Açu e Mato Grande)”. 

15.04.2021 
Realizada por 

videoconferência 

• Participação em reunião promovida pela Câmara Técnica 

de Outorga e Cobrança – CTOC do Conselho Nacional de 

Recursos Hídricos - CNRH. 
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19.04 a 

20.04.2021 

Realizada por 

videoconferência 

• Participação em Oficina Regional promovida pelo MDR 

tendo essa por objetivo discutir o “Processo de 

Elaboração do Novo Plano Nacional de Recursos 

Hídricos PNRH 2022-2040”. 

26.04.2021 
Realizada por 

videoconferência 

• Participação em reunião promovida pela Florestana 

Paisagismo Construções e Serviços Ltda para 

apresentação do Projeto: "Reuso e Uso Racional da 

Água do Rio Piranhas-Açu". 

21.05.2021 
Realizada por 

videoconferência 

• Participação em evento promovida pela Frente 

Paramentar das Águas do Estado do Rio Grande do Norte 

“2ª Caravana das Águas”. 

07.06.2021 
Realizada por 

videoconferência 

• Participação em Audiência Pública – Microrregião 

Central-Oeste promovida pelo Governo do Estado do RN, 

através da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos 

Recursos Hídricos (SEMARH) tendo por objetivo 

apresentar o “projeto de lei complementar estadual 

para instituir as microrregiões de águas e esgoto no 

Estado do Rio Grande do Norte”. 

07.06.2021 
Realizada por 

videoconferência 

• Participação em Audiência Pública – Microrregião Litoral-

Seridó promovida pelo Governo do Estado do RN, 

através da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos 

Recursos Hídricos (SEMARH) tendo por objetivo 

apresentar o “projeto de lei complementar estadual 

para instituir as microrregiões de águas e esgoto no 

Estado do Rio Grande do Norte”. 

25.06.2021 
Realizada por 

videoconferência 

• Participação em evento promovido pelo INSA tendo por 

objetivo discutir assunto relacionados a “gestão 

integrada de recursos hídricos no Brasil, em especial nas 

Bacias Hidrográficas dos rios São Francisco e do Piancó-

Piranhas-Açu”. 

01.07.2021 
Realizada por 

videoconferência 

• Participação em evento promovido pela ABES CONECTA 

tendo como tema: “Um caminho pelas águas do São 

Francisco: O Rio da Integração (Sistema de 

Gerenciamento e seus Atores: Atuação dos Conselhos e 

Comitês de Bacias”. 

28.06 a 

02.07.2021 

Realizada por 

videoconferência 

• Participação em curso promovido pela ABES CONECTA 

tendo como tema “REUSO DE ÁGUA” (Objetivo: Abordar 

o potencial do reúso de águas, apresentando os tipos de 

reúso, técnicas de tratamento, aspectos legais e estudos 

de casos). 

11.08.2021 
Realizada por 

videoconferência 

• Participação na 54ª Reunião do Conselho Estadual de 

Recursos Hídricos – CERH do Estado da Paraíba. 

17.08.2021 
Realizada por 

videoconferência 

• Reunião promovida pela Câmara Técnica de Assuntos 

Legais e Institucionais e Integração de Procedimentos – 
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CTIL do CERH da Paraíba, tendo como pauta a 

“Apresentação dos membros e eleição do Coordenador 

da CTIL”. 

19.08.2021 Ipanguaçu/RN 

• Participação em reunião promovida pela Comissão de 

Acompanhamento do Sistema Hídricos ARG/Mendubim 

tendo por objetivo discutir ações relacionadas ao Canal 

do Pataxó. 

19.08.2021 
Realizada por 

videoconferência 

• Reunião promovida pela Câmara Técnica de Gestão 

Integrada – CTGI do CERH da Paraíba, tendo como pauta 

a “Apresentação dos membros e eleição do 

Coordenador da CTGI”. 

20.08.2021 Cajazeiras/PB 

• Participação em reunião promovida pela Comissão de 

Alocação de Água 2021/2022 do sistema hídrico Lagoa 

do Arroz, tendo como pauta a “Eleição do Presidente e 

Secretário da Comissão de Acompanhamento, em 

conformidade com o “Art. 4º da Deliberação nº 

018/2014 e Item 4.1, letra “a”, do Termo de Alocação de 

Água 2021/2021 recém aprovado, e a defluência atual do 

açude público Lagoa do Arroz para atendimento dos 

múltiplos usos do rio Cacaré, Tabela 2 do Termo de 

Alocação de Água 2021/2022”. 

20.09.2021 Por Videoconferência 

• Reunião promovida pela Câmara Técnica de Gestão 
Integrada – CTGI do CERH da Paraíba, tendo como pauta 
a “discussão e aprovação da documentação referente a 
Certificação das Ações do PROCOMITÊS, Ano 3, e 
emissão do Parecer”. 

20.09.2021 Sousa/PB 

• Audiência Pública promovida pelo Governo do Estado da 
Paraíba, através da AESA-PB, tendo como pauta: 
“Atualização do PERH da Paraíba – Apresentação dos 
Planos, Programas e Ações que podem ampliar o 
aproveitamento dos recursos hídricos e da segurança 
hídrica da Paraíba”. 

22.09.2021 
Por  

Videoconferência 

• Participação na 55ª Reunião do Conselho Estadual de 
Recursos Hídricos – CERH do Estado da Paraíba. 

23.09.2021 
Por  

Videoconferência 

• Participação em reunião promovida pela Comissão de 
Alocação de Água 2021/2022 do sistema hídrico Santo 
Antônio/Carnaúba, tendo como pauta a defluência do 
reservatório Carnaúba, atualmente prejudica em 
decorrência de entupimento permanente do sistema 
hidromecânico do reservatório. 

29.09.2021 Bom Jesus/PB 

• Participação em reunião promovida pela Comissão de 
Alocação de Água 2021/2022 do sistema hídrico Lagoa 
do Arroz, tendo como pauta as “Discussão sobre a 
situação hídrica do reservatório Lagoa do 
Arroz/Defluência atual do açude público para 
atendimento dos múltiplos usos do rio Cacaré, Tabela 2 
do Termo de Alocação de Água 2021”. 
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04.10 a 
07.10.2021 

Curitiba/PR 
• Participação no XXIII ENCOB (Encontro Nacional de 

Comitês de Bacias Hidrográficas) - Tema central “Água - 
Fator de Vida, Saúde e Desenvolvimento”. 

07.10.2021 
Por  

Videoconferência 
• Participação na 2ª Reunião Extraordinária do Fórum 

Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas – FNCBH. 

27.10.2021 
Por  

Videoconferência 

• Participação na 13ª Reunião Extraordinária do Conselho 
Estadual de Recursos Hídricos – CERH do Estado da 
Paraíba. 

28.10.2021 Ipanguaçu/RN 

• Participação em reunião promovida pela Comissão de 
Acompanhamento do Sistema Hídricos ARG/Mendubim 
tendo por objetivo discutir ações relacionadas ao Canal 
do Pataxó. 

24.11.2021 
Por  

Videoconferência 
• Participação na 56ª Reunião do Conselho Estadual de 

Recursos Hídricos – CERH do Estado da Paraíba. 

08.12 a 
09.12.2021 

Vitória/ES 
• Participação na 5ª Reunião Ordinária do Colegiado 

Coordenador do Fórum Nacional de Comitês de Bacias 
Hidrográficas. 

09.12 a 
10.12.2021 

Por  
Videoconferência 

• Participação no X Encontro Estadual dos Comitês de 
Bacias Hidrográficas do Estado da Paraíba. 

10.12.2021 Jucurutu/RN 
• Participação em Audiência Pública tendo essa por 

objetivo discutir a crise de abastecimento de água no 
município. 
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PALESTRAS EDUCATIVAS E SEMINÁRIO PROMOVIDO PELO CBH PIANCÓ-PIRANHAS-AÇU  

   

DATA LOCAL TEMA/OBJETIVO PRINCIPAL 

   

09.09.2021 
Por 

Videoconferência 

• Articulação para a Sustentabilidade do Semiárido 
Nordestino. 
 

o Palestra Educativa promovida pelo Comitê da Bacia 
Hidrográfica dos Rios Piancó-Piranhas-açu – CBH PPA, em 
parceria com a Agência de Desenvolvimento Sustentável 
do Seridó - ADESE, Associação dos Geógrafos Brasileiros 
(Seção Caicó/RN) e Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte, Campus Caicó/RN, tendo por objetivo 
apresentar as ações desenvolvidas no âmbito do CBH PPA 
e da Adese. 

24.09.2021 
Por 

Videoconferência 

• Alocação negociada de água como uma ferramenta de 
gestão de recursos hídricos. 
 

o Palestra Educativa promovida pela Universidade Federal 
do Ceará – UFC, em parceria com o Comitê da Bacia 
Hidrográfica do Rio Piancó-Piranhas-Açu – CBH PPA, tendo 
por objetivo a apresentação do modelo de Alocação 
implantado no Estado do Ceará.  

20.10.2021 
Por 

Videoconferência 

• Seminário: O futuro do Perímetro Itans 
 

o Evento promovido pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do 
rio Piancó-Piranhas-Açu – CBH PPA, em parceria com a 
Agência de Desenvolvimento Sustentável do Seridó - 
ADESE, Comissão de Acompanhamento da Alocação Itans 
e Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico – ANA, 
tendo por objetivo discutir o uso e a ocupação do solo da 
área total do Perímetro Itans, visando a sustentabilidade 
do perímetro e do açude, a proteção ambiental e os 
impactos na área urbana da cidade de Caicó. 

 
 
 

INFORMATIVOS ELETRÔNICOS PRODUZIDO PELO CBH PPA 

   

DATA EDIÇÃO OBJETIVO PRINCIPAL 
   

26.02.2021 Informativo n° 53 • 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. 

31.05.2021 Informativo n° 54  

31.08.2021 Informativo n° 55 

31.11.2021 Informativo n° 56 
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MATÉRIAS PRODUZIDAS PELO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CBH PPA 

   

PERÍODO OBJETIVO PRINCIPAL 

   

Janeiro/2021 a Dezembro/2021 

• 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. 

 

Em 2021, foram publicadas no sitio eletrônico do CBH PPA 117 

(cento e dezessete) notícias, todas relacionadas a Recursos 

Hídricos. Nesse mesmo período, foram produzidos 04 (quatro) 

vídeos tendo como foco a Bacia Hidrográfica Piancó-Piranhas-

Açu.  

 
  

 

 
 
 

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. 

 

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 

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 infraestrutura física, 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. 
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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 24ª Reunião 

Ordinária do CBH PPA, encaminhada, via E-mail, aos 

membros da Diretoria Colegiada dia 23/12/2021, 

através do Ofício nº 020/2021-DE. 

Indicador 2.2 - Relatório Anual de 

Atividades, relativo ao exercício anterior, 

entregue à Diretoria Colegiada até dia 31 

de janeiro de todos os anos. 

Relatório encaminhado, via E-mail, aos membros da 

Diretoria Colegiada dia 29/01/2022, através do Ofício nº 

004/2022-DE. 

Indicador 2.3 - Relatório Anual de 

Atividades, relativo ao exercício anterior, 

encaminhado ao Conselho Nacional de 

Recursos Hídricos – CNRH 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. 

Relatório encaminhado, via E-mail, ao Conselho 

Nacional de Recursos Hídricos – CNRH dia 29/01/2022, 

através do Ofício nº 005/2021-DE.  

Indicador 2.4 - Cumprimento da Agenda 

Anual de reuniões Plenárias, de Câmaras 

Técnicas e Comissões de Açude. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meta Proposta: 

 

Reuniões Plenárias: 03/Ano 

 

Reuniões da CTPI: 04/Ano 

O CBH Piancó-Piranhas-Açu, durante o ano 2021, 

realizou 03 (três) reuniões Plenárias, sendo 02 (duas) 

Ordinárias e 01 (uma) Extraordinária, assim descritas: 
 

• 23ª Reunião Ordinária: 

➢ Realizada em 13/05/2021 (Virtual) 
 

• 10ª Reunião Extraordinária: 

➢ Realizada em 28/05/2021 (Virtual) 
 

• 24ª Reunião Ordinária: 

➢ Realizada em 25/11/2021 (Presencial) 

 

Em função da pandemia e das limitações que o próprio 

Comitê encontrou para gerar novas discussões, bem 

como, novas demandas para discussão junto a Câmara 

Técnica de Planejamento Institucional - CTPI, de abril 

2020 a 13 de dezembro de 2021 não ocorreram 

reuniões e nem discussões no âmbito desta Câmara. 
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Indicador 2.5 - Comparecimento mínimo 

de 60% dos membros titulares ou em 

exercício da titularidade nas reuniões 

plenárias e de câmaras técnicas, em 

relação ao número total de membros 

titulares. 

O CBH PPA, atualmente, tem na sua composição 38 

(trinta e oito) membros exercendo a titularidade. 

 

23ª Reunião Ordinária - dia 13.05.2021 

➢ 75 (setenta e cinco) participantes, sendo: 

➢ 33 (trinta e três) membros do Comitê 

➢ 30 (trinta) exercendo a titularidade 

➢ 78,94% de comparecimento 

 

10ª Reunião Extraordinária - dia 28/05/2021 

➢ 37 (trinta e sete) participantes, sendo: 

➢ 33 (trinta e três) membros do Comitê 

➢ 30 (trinta) exercendo a titularidade 

➢ 78,94 % de comparecimento 

 

24ª Reunião Ordinária - dia 25/11/2021 

➢ 42 (quarenta e dois) participantes, sendo: 

➢ 28 (vinte e oito) membros do Comitê 

➢ 28 (vinte e oito) exercendo a titularidade 

➢ 73,68% de comparecimento 

Indicador 2.6 - Relatório Anual de 

Acompanhamento do PIRH 

Piancó‐Piranhas‐Açu, referente ao 

exercício anterior, entregue à Diretoria 

Colegiada até dia 31 de janeiro de todos 

os anos. 

Em 2021, a Agência Nacional de Água e Saneamento 

Básico - ANA, através da Superintendência de 

Implementação de Programas e Projetos – SIP, 

encaminhou “Relatório de Avaliação da Implementação 

do Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Piancó-

Piranhas-Açu”, fruto do resultado da consolidação das 

informações da 2ª Oficina de Trabalho, realizada dia 18 

de fevereiro de 2021. 

 

De posse do documento acima descrito, a empresa 

Sete9 Publicidade elaborou, de forma resumida, 

relatório para acompanhamento, pela Diretoria 

Colegiada, das Ações Implementadas e Priorizadas do 

PRH”, sendo esse encaminhado para conhecimento de 

todos, via E-mail, dia 29.01.2022, através do Ofício n° 

004/2022-DE. 
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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 ao Comitê. 

 

A documentação acima descrita, com exceção dos 

Ofícios Expedidos e Recebidos, está disponível para 

consulta pública no site do Comitê. Abaixo, link para 

consulta: 
 

www.cbhpiancopiranhasacu.org.br/portal/documentos/ 

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.  
 

Questionário de Avaliação aplicado anualmente durante 

realização da última plenária do CBH PPA. 

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. 

Em 2021, o CBH Piancó-Piranhas-Açu, em articulação 

com Instituições parcerias, promoveram os seguintes 

eventos: 

 

➢ 09.09.2021, de forma virtual:  

Palestra Educativa tendo como tema: Articulação 

para a Sustentabilidade do Semiárido Nordestino. 

 

Público participante: 131 

 

➢ 24.09.2021, de forma virtual: 

Palestra Educativa tendo como tema: Alocação 
negociada de água como uma ferramenta de 
gestão de recursos hídricos. 
 
Público participante: 144 

 

➢ 20.10.2021, de forma virtual: 

Seminário: O Futuro do Perímetro Itans 

 
Público participante: 36 
 

Indicador 2.10 - Divulgação, mobilização e 

apoio logístico aos eventos promovidos 

pela ANA para atualização do PRH da 

Bacia, mobilizando as 147 cidades da 

Conforme acordo mantido durante realização de 

reuniões com a participação da ANA, CBH PPA e Profill 

Engenharia e Ambiente S.A, o Escritório de Apoio ao 

CBH PPA, em 25.10.2021, deu início aos trabalhos de 

http://www.cbhpiancopiranhasacu.org.br/portal/documentos/
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Bacia, visitando no mínimo 50% das 

cidades em cada um dos 6 (seis) polos, 

garantindo a presença de no mínimo 40 

participantes por evento. 

mobilização junto aos municípios da Bacia, tendo esse 

por objetivo divulgar junto as Instituições o processo de 

atualização do PRH Piancó-Piranhas-Açu, em 

conformidade com a Meta 2, indicador 2.10 do Termo 

de Colaboração n° 001/2020/ANA. 

 

Abaixo, demonstrativo e percentual dos municípios 

visitados, por Polo. 

 

Polo de Assú/RN (De 25.10 à 29/10/2021): 

Número de Municípios: 23 

Municípios Visitados: 21 

Percentual atingido: 91,30% 

 

Polo de Caicó/RN (De 01.11 à 05.11.2021): 

Número de Municípios: 24 

Municípios Visitados: 21 

Percentual atingido: 87,50% 

 

Polo de Patos/PB (De 08.11 à 12.11.2021): 

Número de Municípios: 30 

Municípios Visitados: 21 

Percentual atingido: 70% 

 

Polo de Pomba/PB (De 16 a 19.11.2021): 

Número de Municípios: 20 

Municípios Visitados: 20 

Percentual atingido: 100% 

 

Polo de Itaporanga/PB (De 29.11 a 03.12.2021): 

Número de Municípios: 27 

Municípios Visitados: 22 

Percentual atingido: 81,48% 

 

Polo de Cajazeiras/PB (De 06.12 à 10.12.2021): 

Número de Municípios: 23 

Municípios Visitados: 22 

Percentual atingido: 95,65% 
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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. 

A Empresa M A D Martins (Sete9 Publicidade), 

em 11 de fevereiro de 2021, protocolou Ofício 

nº 001/2021 realizando a entrega do Plano de 

Comunicação do CBH Piancó-Piranhas-Açu para 

análise e aprovação da Agência de 

Desenvolvimento Sustentável do Seridó – 

ADESE e do CBH Piancó-Piranhas-Açu. 

 

Em 12.04.2021, os membros da Diretoria 

Colegiada, durante realização da 52ª Reunião,  

ao analisarem o Plano de Comunicação 

elaborado pela Empresa Sete9 Publicidade, 

constataram que não se tratava de um novo 

plano, visto que o Comitê teve seu Plano de 

Comunicação aprovado durante realização da 

sua 5ª Reunião Ordinária, realizada em 

novembro de 2011, e que apenas estava sendo 

feita uma adequação ao já existente, motivo 

pelo qual decidiram por não levá-lo para 

discussão do pleno. 

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. 

Mapa comparativo realizado pela ADESE 

apontam que as atividades previstas no Plano 

de Comunicação do CBH Piancó- Piranhas-Açu, 

quando confrontadas com as atividades 

realizadas, atingiram, no período Janeiro a 

dezembro/2021, um percentual de execução de 

aproximadamente 95%. 
 

Indicador 3.3 - Elaboração e divulgação de 4 

(quatro) informativos eletrônicos trimestrais por 

ano. 

 

A Empresa SETE9 PUBLICIDADES – MAD 

MARTINS ME, no período de janeiro a 

dezembro/2021, publicou no sitio eletrônico do 

CBH PPA, link “Espaço das Águas”, 04 (quatro) 

Boletins Informativos, tendo esses por objetivo 

tornar púbico toda e qualquer informação 

produzida pelo Comitê e Instituições parceiras. 

 

Como forma de dar maior publicidade ao 

Informativo Eletrônico, a Empresa Sete9 

Publicidades publicou os “Informativos” nos 

seguintes endereços eletrônicos 
 
 

• Boletim Informativo nº 53: Publicado em 

26/02/2021, nos endereços eletrônicos: 
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➢ https://bit.ly/3lzUUKF 
➢ https://bit.ly/3tR7ngX 
➢ https://bit.ly/3EsrHKa 
➢ https://bit.ly/2Z8mlUp 
➢ https://bit.ly/3kgc7cG 

   

• Boletim Informativo nº 54: Publicado em 

31/05/2021, nos endereços eletrônicos: 

➢ https://bit.ly/3lFtx1K 
➢ https://bit.ly/3nM2nZK 
➢ https://bit.ly/3tSG1Xz 

➢ https://bit.ly/2XCEOIi 
➢ https://bit.ly/2ZbpCSX 

 
 

• Boletim Informativo nº 55: Publicado em 

31/08/2021, nos endereços eletrônicos: 

➢ https://bit.ly/3kn3EVi 
➢ https://bit.ly/3lzPLlL 
➢ https://bit.ly/3zhBT4p 
➢ https://bit.ly/3nM05di 
➢ https://bit.ly/3Anqce1 

 
 

• Boletim Informativo nº 56: Publicado em 

31/11/2021, nos endereços eletrônicos: 

➢ https://bit.ly/2YZ6UxB 
➢ https://bit.ly/3AoVsZV 
➢ https://bit.ly/3zjszNv 
➢ https://bit.ly/3CmhsFu 
➢ https://bit.ly/3zjRssj 

 

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 

Comitê de forma contínua durante todos os 12 

meses do ano de todos os anos da parceria. 

Em 2021, foram publicadas no sitio eletrônico 

do CBH PPA 117 (cento e dezessete) notícias, 

todas relacionadas a Recursos Hídricos. Nesse 

mesmo período, foram produzidos 04 (quatro) 

vídeos tendo como foco a Bacia Hidrográfica 

Piancó-Piranhas-Açu. Além das postagens acima 

descritas, foi também postado no site toda a 

documentação relacionada ao funcionamento 

do Comitê, sejam Atas, Termos de Alocação de 

Água aprovados durante realização de reuniões 

públicas, Boletins de Acompanhamento dos 

Reservatórios, Deliberações, dentre outros. 

https://bit.ly/3lzUUKF
https://bit.ly/3tR7ngX
https://bit.ly/3EsrHKa
https://bit.ly/2Z8mlUp
https://bit.ly/3kgc7cG
https://bit.ly/3lFtx1K
https://bit.ly/3nM2nZK
https://bit.ly/3tSG1Xz
https://bit.ly/2XCEOIi
https://bit.ly/2ZbpCSX
https://bit.ly/3kn3EVi
https://bit.ly/3lzPLlL
https://bit.ly/3zhBT4p
https://bit.ly/3nM05di
https://bit.ly/3Anqce1
https://bit.ly/2YZ6UxB
https://bit.ly/3AoVsZV
https://bit.ly/3zjszNv
https://bit.ly/3CmhsFu
https://bit.ly/3zjRssj
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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. 

Em virtude das medidas de enfrentamento ao 

coronavírus (COVID 19), os membros do CBH 

PPA, durante realização da 10ª Reunião 

Extraordinária, realizada em 28 de maio de 2021, 

de forma virtual, deliberaram por prorrogar os 

seus mandatos por mais 06 (seis) meses. 

 

 

Em 25/11/2021, durante realização da 24ª 

Reunião Ordinária do Comitê, por unanimidade 

dos votos, a Plenária do CBH PPA decidiu por 

deflagrar o Processo Eleitoral para renovação dos 

seus membros, devendo o mesmo ser realizado 

durante o 1º Semestre de 2022. 

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. 

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. 

 

A Agência de Desenvolvimento Sustentável do Seridó- ADESE, diante das adversidades 

postas, principalmente aquelas que tiveram como foco medidas de enfrentamento a emergência 

de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19), conseguiu 

obter êxito no tocante à execução das metas propostas no Plano de Trabalho, parte integrante do 

Termo de Colaboração nº 001/2020/ANA. As ações aqui contidas, quando confrontadas com os 

Indicadores de Desempenho, demonstram claramente que a Adese cumpriu fielmente com suas 

obrigações. 

É importante destacar que durante todo esse período, mediante publicação de Decretos 

pelos Governadores dos dois Estados, Paraíba e Rio Grande do Norte, tivemos a suspensão de 

diversas atividades, em particular, aquelas realizadas de forma presencial, bem como, viagens a 

trabalho, sejam 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. Durante esse período os eventos foram realizados de forma virtual, fato 

esse que dificultou a participação de diversos atores, principalmente aqueles ligados ao segmento 

dos usuários de água, haja vista terem pouco conhecimento na área tecnológica. 

A ADESE, através do Escritório de Apoio ao Comitê, possibilitou o entrosamento e a 

mobilização dos membros do CBH PPA e Instituições parceiras, podendo-se, ao longo desse 

período, perceber um maior envolvimento entre os seus membros e os beneficiários da Bacia 

Hidrográfica do Rio Piancó-Piranhas-Açu. 

Por conclusivo, pode-se afirmar que o trabalho alcançou êxito em suas metas e resultados, 

sendo considerado importante para o desenvolvimento econômico e social dos estados do Rio 

Grande do Norte e Paraíba. 

 

Caicó/RN, 28 de janeiro de 2022. 

 

 
 

José Vanderli de Araújo  
Diretor Executivo da ADESE 

 
 
 


