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Documento no 00000.015799/2018-76

Assunto: Reunião da Câmara Técnica de Planos, Programas e Projetos (CTPPP) do Conselho 
Estadual de Recursos Hídricos – CONERH/Bahia.

Nº do Processo Progestão:  02501.000329/2014

Evento:  Oficina de acompanhamento    Reunião     Videoconferência

Local: Sala de reunião Ipê da SEMA – CAB               Cidade: Salvador/BA

Data: 10 de março de 2017
Instituições participantes: ANA, INEMA, Secretaria Executiva da SEMA (Secex) e membros da 
CTPPP/CONERH-BA.

Relato

1. Em atendimento à demanda  do estado, foi realizada , em 10/03/2017,  reunião  
da CTPPP/CONERH  para discussão e apresent ação aos conselheiros e técnicos do INEMA sobre 
o Progestão e seus resul tados no país , bem como sobre a situação do programa no estado, 
conforme programação anexa.

2. A reunião foi realizada na sala Ipê da SEMA e contou com a participação do  
seguinte público: pela ANA, Tânia   Regina Dias e Ludmila Rodrigues;  pel o INEMA,  Antônio Pereira 
Menezes ; pela Secretaria Executiva da SEMA, Mariana S. Mascarenhas,   Marília Nunes  Gavazza  
e   Maurício Paim; além dos conselheiros, José George dos Santos Silva – INEMA, José  Olímpio  
Rabelo de Matos – SIHS,   Sérgio Rezende  H o rt é lio  – Braskem,   Manoel Ailton Carvalho ACOMQST ,  
Antônio  Puentes  Torres – UFBA,   Rogério Paixão – ABAF,   Elizângela Souza Silva – ACOMQST,   Jorge 
Luiz Farias Silva – ABENFAC e   Maria Lúcia Góe s Brito – ASSANCRI. Como membro convidado da 
Embasa, participou a sra. Acácia Carvalho.

3. A pós   breve apresentação dos participantes, a  reunião teve início  pela manhã  
com  uma explanação pela  representante da ANA, Ludmila Rodrigues, sobre  a implementação 
d o Progestão ,  com seus objetivos , desafios  e  principais resultados   n as unidades da federação 
que assinaram  os  contratos.  Foi destacada   a contribuição  do programa para  avanços na 
implementação da política estadual de recursos hídricos, no que se refere  a uma melhor 
sistematização dos dados de  cadastro e outorga;  a o   fortalecimento do s  Conselhos  Estaduais 
de Recursos Hídricos; à elaboração dos planos de capacitação,   d entre outros. Ressaltou  
também  os desafios para melhor ia da  gestão como ,  gargalo  n a s  equipe s técnicas   dos  estados , 
sendo que alguns  não possuem nenhum servidor no quadro permanente; carência de 
capacitação em diversos temas; esforço interno de articulação com outras instituições imposto 
pelo  p rograma para o  cumprimento de diversas metas ;  e  necessidade de planejar os 
investimentos a serem prioritariamente realizados para otimizar os desembolsos dos recursos 
repassados.

4. Na parte da tarde, Mariana Mascarenhas, Coordenadora da SECEX, passou a 
palavra para Tânia  Dias,  gestora  pela ANA  do contrato do Progestão com a Bahia. Tânia 
comentou que o ano de 2017 é o  último   do ciclo  1 do Progestão e que o  e stado receberá a  
parcela final após  certificação em 2018. Informou que  o estado escolheu a  tipologia  de gestão  
“C”,  que corresponde   a uma maior  complexidade e  conflitos pelo uso da água .  O  Progestão  
pretende  oferecer suporte, com base nas regras que são pactuadas  com  o  e stado,  para que  a 
parceria resulte em melhor i a s na cooperação federativa e   n a gestão  estadual  de recursos 
hídricos.  
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5. Até o momento já foram repassados para  ao estado  um total de recursos  d a 
ordem de R$ 2.091.750,00 (dois milhões, noventa e um mil e setecentos e  cinquenta reais),  
 q uantia não tão relevante para um  e stado com as dimensões  territoriais  da Bahia e  a 
complexidade nos  usos da água, mas  suficiente para algumas ações de fortalecimento da 
gestão de recursos hídricos. Sem dúvida, o programa propiciou maior  aproxima ção da ANA 
com  os estados,  além de melhor  conhec iment o  d as realidades  e especificidades locais  e ,  

desta forma ,  contribui para  uma  gestão  integrada dos  recursos hídricos.  Informou que  no s  ano s  

de 2014  e 2015  o estado foi certificado com nota s finais correspondentes   a  79% e 98,9%,  
alcançando nota total em 2016. 

6. No que se refere à s metas  de cooperação  federativa, cabe destacar:  CNARH:  
as portarias emitidas estão sendo  devidamente   inseridas, mas   p rocessos antigos  encontram-se  
dispersos e serão  oportunamente  digitalizados.  Atualmente, e m desenvolvimento  o  módulo de 
cadastro no SEIA .  Águas subterrâneas :  faltam informações das dispensas de outorga e  também  
dos processos antigos .   Conjuntura :  existência de vários sistemas com informações pulverizadas 
sobre recursos hídricos e disponibilização ineficiente de dados . Necessidade de  unificar os 
sistemas existentes .   Sala de Situação:  dificuldade na manutenção corretiva das estações 
(PCDs) e problema s na aquisição de peças. Além a  operação das estações  está  sob guarda 
da CPRM.  Necessidade de  capacitar as equipes  técnicas  do INEMA .   Segurança de barragens : 
a tendida integralmente desde que o Progestão teve início em 2013, sendo inclusive referência 
para os outros estados, e protagonista em oficinas de capacitação promovidas pela ANA. 

7. Registra-se que durante as apresentações das técnicas da ANA, foram feitas 
diversas indagações sobre o  Progestão . Os presentes manifestaram interesse sobre o  programa , 
mencionando o quando foi gratificante conhecer d etalhes do mesmo . Na sequência, 
passou -se  a analisar o  F ormulário de  A utoavaliação. Foram feitas considerações e sugestão de 
ajustes para encaminhar o citado formulário ao plenário do CONERH-BA.  

Conclusões

8. A reunião com  a  Câmara Técnica de Planos, Programas e Projetos  (CTPPP)  
transcorreu de maneira satisfatória e  possibilitou esclarecer dúvidas  aos membros do Conselho  
sobre o funcionamento do Progestão  no estado, além de enfatizar  a importância do CONERH 
no âmbito do  p rograma .   Foram  solicitado s  novos encontros para tratar do tema no  âmbito do  
Conselho. 

Atenciosamente,

(assinado eletronicamente)
TÂNIA REGINA DIAS DA SILVA

Gestora do Contrato nº 033/ANA/2014
Portaria ANA nº 348, de 05 de outubro de 2015

De acordo. À SAS para conhecimento.

assinado eletronicamente)
LUDMILA ALVES RODRIGUES

Coordenadora de Apoio e Articulação com o Poder Publico

Ciente, para anexar ao processo.

(assinado eletronicamente)
HUMBERTO CARDOSO GONÇALVES

Superintendente de Apoio ao Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos



 

 

1ª OFICINA DE ACOMPANHAMENTO DO PROGESTÃO COM A CTPPP/CONERH  

– ESTADO DA BAHIA –  

Local: Sala de reuniões Ipê da SEMA - 3ª Avenida, nº 390, Plataforma IV, Ala Norte, CAB 
Data: 10/03/2017 – Sexta-feira 
Objetivo: Acompanhamento do andamento das atividades previstas e do cumprimento de metas do 

Progestão no estado da Bahia, conforme Quadro de Metas aprovado pelo Conselho 
Estadual de Recursos Hídricos. 

Público alvo: Membros da Câmara Técnica de Planos, Programas e Projetos do CONERH (CTPPP) e 
técnicos da SEMA e INEMA envolvidos com o cumprimento de metas do programa. 

Resultados 
esperados: 

Nivelamento de informações sobre o andamento do programa, bem como o 
estabelecimento de novas ações e compromissos que permitam a consecução das metas 
de cooperação federativas e de gerenciamento em âmbito estadual pertinentes para 
aprimoramento da gestão dos recursos hídricos no estado da Bahia com horizonte de 
planejamento até dezembro de 2017. 

Metodologia: Análise das metas do programa – realizar uma análise crítica das metas de cooperação 
federativa bem como das variáveis estaduais pactuadas no Quadro de Metas, destacando 
os avanços e as dificuldades/desafios a serem ainda enfrentados. 
Identificação de ações e responsáveis – levantamento das atividades, ações e 
encaminhamentos necessários para atingir e/ou manter os níveis propostos no Quadro de 
Metas do Progestão, dentro do prazo de execução do programa, bem como os pontos focais 
e/ou responsáveis pelas ações e compromissos previstos. 
Apresentação sobre a implementação do programa – apresentar os resultados 
alcançados nos estados até 2016. 

Infraestrutura 
Necessária: 

Sala de reunião compatível com a quantidade de pessoas convidadas e projetor para 
apresentações em PowerPoint. 

 
PROGRAMAÇÃO 

 
9h – 12h 

– O Programa Progestão no país e sua implementação nos estados até 2016: ANA. 
– Avanços e desafios nas metas de cooperação federativa (CNARH; Águas Subterrâneas; Conjuntura; Eventos 

críticos / Sala de Situação e PCDs; Segurança de Barragens): ANA. 
– Debate. 

 
13h – 17h 

– Avanços e desafios nas metas de gerenciamento de recursos hídricos em âmbito estadual no estado da 
Bahia: ANA. 

– Autoavaliação das metas estaduais do 4º período (exercício de 2016) para apreciação da CTPP: INEMA. 
– Avaliação da utilização dos recursos financeiros do Progestão e propostas para sua aplicação: ANA e 

INEMA. 
 

 


