
“Um dia de ANA – GOIÁS” 
 

 

Objetivo: Maior estreitamento entre os dirigentes e técnicos das secretarias e órgãos 

gestores estaduais de recursos hídricos com setores específicos da ANA 

Público: Secretária da SEMAD, técnicos e dirigentes da SRH, servidores da ANA 

Local: Sala de Treinamento da ANA, Brasília/DF 

Data: 11 de abril de 2019 

 

PROGRAMAÇÃO 

Dia 11 de abril de 2019 – Quinta-feira 

08:30 – 09:00 Recepção dos participantes 

09:00 – 09:15 Abertura – Diretor da ANA e Superintendente da SAS 

09:15 – 10:15 

Apresentação SEMAD:  

- Avanços e desafios da gestão de recursos hídricos no estado de Goiás 

- Implementação dos programas Progestão e Procomitês e do Projeto 

“Ferramentas de Gestão” (WebOutorga) no estado 

- Crise hídrica na bacia do Meia Ponte 

- Revitalização das bacias do Araguaia e Meia Ponte 

10:15 – 10:30 Intervalo  

10:30 – 11:30 TEMA 1 – CBH Paranaíba: desafios para a gestão 

11:30 – 12:30 TEMA 2 – Plano do Paranaíba e sua implementação 

12:30 – 14:00 Intervalo para almoço 

14:00 – 15:00 
TEMA 3 – Monitoramento hidrometeorológico / Qualiágua / Sala de 

Situação / Monitor de Secas  

15:00 – 16:00 TEMA 4 – Marco regulatório do São Marcos / Cadastro e outorga  

16:00 – 17:00 TEMA 5 – Segurança de barragens 

17:00 – 17:30 TEMA 6 – Produtor de Água: Descoberto / João Leite / Tocantizinho 

17:30 – 18:00 Encaminhamentos e encerramento – SEMAD e ANA 

 
OBS:  

1. Para cada tema fica previsto 20 min de exposição pela área temática da ANA, seguida 

de 20 min de exposição pela SRH/GO e 20 min de debate/dúvidas/ levantamento de 

propostas com os presentes. Quando a exposição da ANA contemplar mais de uma 

Superintendência, o tempo de exposição poderá ser estendido até 30 min. 

2. As áreas temáticas da ANA indicam os servidores que farão a exposição em ppt e, na 

semana seguinte, encaminham uma síntese da discussão ocorrida para fins dos 

encaminhamentos a serem enviados ao estado. 


