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Em  14 de fevereiro de 2019.

Assunto: Videoconferência para acompanhamento das metas do Progestão no estado de 
Tocantins em 2017.

Nº do Processo Progestão: no 02501.002767/2013-81

Evento:  Oficina de acompanhamento Reunião  Videoconferência

Local: SEMARH e ANA.

Data: 7 de dezembro 2017

Instituições participantes: SEMARH-TO (Aldo de Azevedo, Gorete Cordeiro), Instituto Naturatins
(Luan Ribeiro e Maria de Fátima Ribeiro) e ANA (Ludmila Rodrigues, Tânia Dias, Raquel Scalia, 
Maurício Monteiro, Marcia Pantoja e Letícia Moraes)

Relato

1. A reunião por videoconferência in i cio u  com uma apresentação dos 
participantes  e teve por objetivo o acompanhamento da implementação das metas do 
Progestão previstas para serem cumpridas no ano de 2017. 

2. Na sequência foi tratada a  m eta I.1.  Integração de dados de usuários de 
recursos hídricos , com destaque para as dificuldades do  Instituto  Naturatins em cumprir a meta 
estabelecida para o ano de 2017. O   representante do  Naturatins ,  Luan Ribeiro,  falou sobre  o s  
desafios  com a redução da equipe de trabalho ,  dificult ando assim,  a inserção de dados no 
CNARH. Raquel  Scalia , coordenadora da COCAD/SFI,  destac ou a importância de inserir e 
validar esses dados.  Esclarece u que a planilha solicitada para esse  ano,   praticamente  ainda 
não foi preenchida com os dados necessários no sistema. Lembrou que o prazo já estava 
terminando  s e m  o estado consegui r  atender o que foi solicitado ,   prejudicando, portanto,  a 
avaliação dessa meta. 

3. O representante do  Naturatins reafirmou as dificuldades, porém informou que iria 
tentar atender a demanda, considerando o apoio e a disponibilidade da equipe da 
COCAD/SFI em colaborar para reverter a situação atual. Fico u  de estabelecer contato, o mais 
breve possível.  Na oportunidade  solicit ou  informações  sobre formas de  contrata ção de  
profissionais com recursos do  P rogestão, para apoiar as ações do  Instituto  e ,  assim ,  conseguir 
atender as metas e  aperfeiço ar o cadastro de usuários e, por conseguinte, os procedimentos 
de outorga. Ademais, reafirmou a necessidade de capacitação  d a equipe técnica do 
Naturatins. Aldo /Semarh  informou que está previsto a contratação de cinco estagiários, 
remunerados com recursos do  P rogestão. A  ANA  esclareceu que outros estados já contrata ram  
profissionais para atuar nos respectivos órgãos/entidades, visando melhorar as ações e cumprir 
as metas estabelecidas  pelo programa . O detalhamento  dos procedimentos adotados pelos  
estados será enviado por e-mail com as respectivas orientações.

4. Em relação  à   m eta I.2.  Compartilhamento de informações sobre águas 
subterrâneas , Marcia e Letícia  da COSUB , reforçaram os prazos para atendimento dessa meta 
e chamaram a atenção sobre a disponibilização das informações: por digitação direta dos 
dados na plataforma do CNARH40/SNIRH ou pela carga de dados no CNARH40 por intermédio 
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de  planilha modelo formato csv. Todas as informações disponibilizadas pelos usuários nos 
procedimentos de regularização deverão ser inseridas no CNARH, assim como de poços. 
Letícia esclarece que os dados de água subterrânea não dependem de migração para serem 
preenchidos, pois já há registros suficientes para complementar com os dados de poços.

Principais encaminhamentos ou providências a serem tomadas

5. Foi acordado que os técnicos d o  Naturatins iriam entrar em contato com a 
equipe da COCAD/ANA para sanar as dificuldades identificadas na inserção de dados de 
usuários para atender a  m eta I.1. Integração de dados de usuários de recursos hídricos.  Foi  
enfatizad a  a premência de inser ção  e valida ção d os dados  de usuários regularizados . 
Ademais, foi alertado ao estado, a importância de estabelecer em  contato com as 
UORGs/ANA, responsáveis pelas metas  de cooperação federativa  previstas no âmbito do 
contrato do  P rogestão, para dirimir  eventuais  dúvidas, sem postergar demasiadamente  seu 
cumprimento, pois isso interfere nos resultados da certificação.

Conclusões

6. No ano de 2017 a  SEMARH / TO apresent a  dificuldades em cumprir de maneira 
satisfatória a  m eta I.1. Integração de dados de usuários de recursos hídricos, sob 
responsabilidade da equipe d o  Naturatins , que por sua vez alega   problemas  dada  a redução 
da equipe técnica . O Instituto foi alertado, entretanto, que  demorou a buscar respostas junto  à  
UORG responsável por esta  m eta  junto à  ANA,  com vistas a  dirimir dúvidas ou ,  até mesmo ,  
simplificar procedimentos.  Registra-se ainda, a  necessidade de dar continuidade  n as ações de 
capacitação dos técnicos no estado do T ocantins , em especial, a equipe do Naturatins sobre 
os procedimentos de outorga de usos dos recursos hídricos. 

Atenciosamente,

(assinado eletronicamente)
TÂNIA REGINA DIAS DA SILVA

Gestor do Contrato nº 010/ANA/2014
Portaria ANA nº 138, de 29 de março de 2016

De acordo. À SAS para conhecimento.

(assinado eletronicamente)
LUDMILA ALVES RODRIGUES 

Coordenadora de Apoio e Articulação com o Poder Público

Ciente, para anexar ao processo.

(assinado eletronicamente)
HUMBERTO CARDOSO GONÇALVES

Superintendente de Apoio ao Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos


