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PROJETO PRODUTOR DE ÁGUA JOÃO LEITE

- Diagnóstico da bacia em 2010 apontando investimentos de R$146.800.000,00;

- Início do projeto: 2013: ACT  004/ANA/2013 (ANA, IBAMA, UFG, MPGO, SEMARH(SECIMA, 

SEMAD), SECIDADES, SEDUC, SEAGRO, AGRODEFESA, SANEAGO, EMATER-GO, AGETOP, 

MUNICIPIOS DE GOIÂNIA, ANÁPOLIS,NERÓPOLIS, TEREZÓPOLIS, OURO VERDE, CAMPO 
LIMPO E GOIANÓPOLIS).

- Formação da UGP (Unidade de Gestão do Projeto) João Leite: SECIMA assumiu o papel 

de Secretaria Executiva, liderando o processo;

- Em  março de 2015, SANEAGO lançou o “Edital de chamamento público para 

credenciamento n. 01/2015”;

- Em 12/2015 foi celebrado o Convênio 002/2015 tendo a ANA como concedente, SECIMA 

como convenente e EMATER-GO e AGETOP como intervenientes.



Valor total: R$1.631.139,29.

Objeto: Ações de conservação de solo e cercamento de APPs em bacias 

hidrográficas contribuintes ao reservatório do Ribeirão João Leite, em Goiás.

Ações previstas:

• Aquisição de automóvel e combustível para apoio das ações de campo

• Terraceamento agrícola (249 km de terraços).

• Adequação de estradas rurais (66 km)

• Cercamento (67 km)

PROJETO PRODUTOR DE ÁGUA JOÃO LEITE
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Situação atual:

- 100% do Plano de Trabalho original executado.

- Devido à existência de recursos financeiros ainda disponíveis na conta

vinculada a este instrumento da ordem de R$215.650,66, o convênio teve

sua vigência estendida até 31/12/2020 por solicitação da Convenente.

- Recurso será exclusivamente utilizado para execução de serviços de

terraceamento adicionais, visto que muitos produtores rurais não foram

contemplados na primeira etapa e assim estão desejando.
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PROJETO PRODUTOR DE ÁGUA JOÃO LEITE

- Visão de Futuro:

• A SEMAD assuma de fato a gestão da UGP de forma institucional;

• Realização de um Workshop para discutir a realização de nova
etapa de execução do projeto e as formas de financiamento;



PROJETO TOCANTINZINHO – ALTO PARAÍSO DE GOIÁS

- Convênio 006/2016/ANA(12/2016) entre ANA(concedente) e SECIMA (convenente).

- Valor total: R$2.198.879,36   

- Parcelas já liberadas: ANA (R$1.150.886,57) e SECIMA (R$43.977,59).

- Término da vigência: 31/12/2019.

- Objeto: Implementação de atividades de conservação de água e solo,

como terraceamento, readequação de estradas vicinais e plantio de matas

ciliares. Capacitação e mobilização da sociedade local acerca dos

aspectos inerentes à conservação ambiental.



PROJETO TOCANTINZINHO – ALTO PARAÍSO DE GOIÁS
- O plano de trabalho atual está com execução suspensa, aguardando definição da

Convenente.

- Desde o início da vigência, o plano de trabalho deste instrumento já foi alterado 2 (duas)
vezes, sempre por solicitação da Convenente.

- As alterações realizadas foram severas, impactando profundamente as previsões iniciais de
ações e quantitativos.

- Única ação já realizada: cercamento de 15 km de áreas de preservação permanente
(APPs). Valor: R$ 172.000,00.



PROJETO TOCANTINZINHO – ALTO PARAÍSO DE GOIÁS

- Após a celebração do instrumento, a Convenente pleiteou que as ações

deste convênio fossem executadas por uma OSCIP. Após negativa da

ANA, a Convenente solicitou ajuste no plano de trabalho.

- Poucos meses depois e, sem nenhuma execução em campo, a

Convenente propôs nova alteração no PT, o que foi rejeitado pela ANA.

- Após longo período sem execuções em campo (a única realizada foi o

cercamento de 15 Km de APP), a SECIMA declarou não possuir condições

para gerir e fiscalizar as execuções deste convênio.

- No final de 2018, a então gestora do convênio por parte da SECIMA,

informou que não estaria mais à frente deste convênio.



PROJETO TOCANTINZINHO – ALTO PARAÍSO DE GOIÁS

Questões a serem aprimoradas:

- É necessário que a SEMAD defina um arranjo operacional para conduzir as
atividades deste Convênio, o que inclui:

• Indicar um gestor;

• Contratar empresa para detalhar as intervenções, demais ações técnicas
e implementá-las;

• Identificar parceiros ou se organizar para acompanhar a execução das
obras no campo;

• Disponibilizar os recursos necessários para realização dos frequentes
deslocamentos até Alto Paraíso ou manter equipe local;

- A ANA poderá auxiliar na definição dos perfis técnicos e na capacitação
das equipes.



ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DO DESCOBERTO

• Assinado no dia 22 de março de 2019;

• Objeto: integração de esforços entre os partícipes para o
desenvolvimento e aplicação de instrumentos e metodologias
visando à implementação do PROGRAMA PRODUTOR DE ÁGUA
NO DESCOBERTO, na Bacia Hidrográfica do Alto Rio Descoberto.

• Indicação dos representantes para compor a UGP;

• Instalação da UGP, definição do regimento interno e da Secretaria
Executiva;

• Realização de workshop com vistas a montagem do arranjo
financeiro para início de execução do projeto.



Siga anagovbr nas mídias sociais

Obrigado!
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