
Ajuda Memória - Acompanhamento Progestão no 27/2018/COAPP/SAS
Documento no 00000.052448/2018-46

Em  27 de agosto de 2018.

Assunto: Realização de reunião de esclarecimentos sobre o contrato do 2º ciclo do 
Progestão, realizado entre a Agência Pernambucana de Água e Clima - APAC, a Câmara 
Técnica de Assuntos Legais e Institucionais - CTALI do Conselho Estadual de Recursos Hídricos -
CERH e a Agência Nacional de Águas - ANA.

Nº do Processo Progestão: 02501.002820/2013

Evento:   Oficina de acompanhamento    Reunião    Videoconferência
Local: Sede da APAC   Cidade: Recife-PE 

Data: 27/06/2018

Instituições participantes: APAC, ANA e CERH

Relato

1.  A APAC solicitou à ANA participa ção   na  6ª reunião ordinária da  C âmara  T écnica  de 
Assuntos Legais e Institucionais  do  Conselho Estadual de Recursos Hídricos ( CERH )  de 
Pernambuco  (CTALI) , para prestar esclarecimentos sobre o  contrato do 2º ciclo do  Progestão 
com interesse especial no processo de definição das  novas  metas estaduais  a serem 
aprovadas pelo CERH. A lista de presença da reunião segue anexa.

2. A ANA fez uma apresentação geral sobre o Progestão 2 aos participantes, comentando 
as similaridades com a primeira fase e destacando as novidades introduzidas, especialmente 
aquelas associadas às metas estaduais. Foi especialmente enfatizada a oportunidade e 
necessidade de que o CERH desempenhe um papel mais proeminente no novo ciclo, em 
função das atribuições de participar da elaboração do planejamento plurianual da aplicação 
dos recursos do programa, bem como no acompanhamento da sua execução. 
Adicionalmente, foi ressaltado que  neste ciclo  as metas estaduais estão melhor definidas e que, 
para a mesma tipologia de gestão (“C”), as mesmas estão, de forma geral, mais exigentes. 

3. Durante a apresentação, a APAC e a CTALI solicitaram diversos esclarecimentos sobre o 
Progestão 2, que foram realizados pela ANA. A APAC informou o  atual estágio de  
contingenciamento dos recursos do  F undo  E stadual de  R ecursos  H ídricos e solicitou 
esclarecimentos sobre as contrapartidas exigidas para o programa, indagando ,  em especial ,  
se  os recursos destinados a os planos de recursos hídricos de bacias hidrográficas  no estado  
poderiam ser considerados. 

4. A ANA disponibilizou, além da apresentação, uma planilha Excel que apresenta as 
diferenças de níveis entre as metas estaduais do  1º e 2º ciclos do Progestão . Ressaltou a 
importância de que a APAC e o CERH estabeleçam metas desafiadoras, a fim de que o 
sistema de gerenciamento de recursos hídricos promova avanços no novo ciclo do programa. 
A APAC manifestou que esses avanços precisam ser bem avaliados e que a manutenção do 
mesmo nível em uma meta pode ser considerada também como positiva. 

5. A APAC fez uma exposição geral  sobre  sua proposta  para o novo  quadro de metas 
estaduais para avaliação pela CTALI. A  Câmara  avaliou que seria necessário mais tempo para  
melhor  entender e avaliar as metas considerando os esclarecimentos prestados pela ANA. 
Informou ainda que o CERH realizará reunião no mês de agosto par a definir as metas estaduais  
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e que pretend ia  se reunir em 17 de julho para avaliar de forma mais criteriosa as metas 
propostas pela APAC.

Encaminhamentos

6. O representante da ANA se comprometeu a informar sobre a possibilidade de incluir os  
recursos destinados aos  planos de recursos hídricos de bacias hidrográficas estaduais como 
contrapartida ao programa e  ainda  sobre a viabilidade de contratação de pessoas físicas 
para reforçar a equipe da APAC. Adicionalmente, se dispôs a prestar esclarecimentos 
adicionais para a CTALI, a fim de subsidiar a reunião prevista para julho.

Atenciosamente,

(assinado eletronicamente)
JOSÉ LUIZ GOMES ZOBY

Gestor Substituto do Contrato nº 064/2013
Portaria nº 150, de 31 de março de 2016

De acordo. À SAS para conhecimento.

(assinado eletronicamente)
LUDMILA ALVES RODRIGUES

Coordenadora da Coordenação 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




