
Ajuda Memória - Acompanhamento Progestão nº 11/2019/COAPP/SAS
Documento no 02500.023910/2019-73

Assunto:   1ª  O ficina de  a companhamento  das metas   do   Progestão  II  no estado do 
Maranhão.

Nº do Processo Progestão: 02501.003817/2018-51

Evento:  Oficina de acompanhamento    Reunião    Videoconferência

Local: Sala de Reunião da SEMA/MA Cidade: São Luís/MA

Data: 08/03/2019 Horário: 14 às 18 horas

Instituições participantes:  SEMA/MA e ANA.

Relato

1. Com vistas a possibilitar um melhor acompanhamento do cumprimento das 
metas do contrato  nº 053/2018 do  Progestão durante o seu segundo ciclo, assinado entre a 
Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMA/MA e a Agência Nacional 
de Águas – ANA, foi realizada, no dia 08 de março de 2019, na Sala de Reunião do Gabinete 
do Secretário da SEMA/MA, a 1ª Oficina de acompanhamento das metas do programa no 
estado do Maranhão.

2. Em um primeiro momento houve uma prévia da reunião com toda a equipe da 
Superintendência de Recursos Hídricos – SRH para apresentação dos novos rumos do programa 
no estado, tendo toda a equipe se apresentado (lista de presença anexa). Posteriormente 
apenas o superintendente, os supervisores e demais pontos focais das metas do Progestão 
foram chamados para uma reunião menor e específica. A reunião contou com a participação 
da técnica da ANA, Izabela Santana, que mediou os trabalhos, do Superintendente da 
SRH/SEMA, Jânio Lima, além dos servidores da SRH/SEMA, Luiz Ramos,  Stefanny , Rebeca, 
Andrea Leite e Sílvio Duailibe, conforme lista de presença em anexo.

3. O objetivo da reunião foi repassar os novos critérios de avaliação das metas no 
2º ciclo do Progestão, assim como fazer uma atualização das ações da SEMA referentes à 
execução das metas se cooperação federativa, conforme planilha em anexo. 

4. Vale ressaltar que no decorrer da reunião cada servidor, individualmente, expôs 
os avanços e dificuldades encontradas com relação ao atendimento das metas, seguindo 
orientações dos Informes Progestão e da Resolução CONERH ,   marco legal que aprova o 
quadro de metas do programa  pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos,  no âmbito do 
Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos. 

Principais encaminhamentos e providências 

5. A Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Naturais do Estado do Maranhão – 
SEMA, acaba de receber um novo dirigente, o senhor Rafael Carvalho que assumiu a 
Secretaria em janeiro de 2019. Assim como para a Superintendência de Recursos Hídricos, 
responsável pela gestão das águas, foi nomeado o senhor Jânio Lima como superintendente. 
Entretanto, a equipe efetiva da SRH continua pequena para solucionar os problemas e as 
demandas existentes, e nos foi informado que serão contratados, com recursos do Progestão,  
em torno de 8 bolsistas com perfis específicos para auxiliar na execução,  tanto  d as metas 
estaduais, como as de cooperação federativa, pactuadas no programa. 
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Reunião com o Secretário da SEMA – Rafael Carvalho Ribeiro.

Reunião com a equipe da SRH/SEMA-MA.

6. Nos foi relatado que o novo quadro de metas referente ao contrato do 
Progestão II foi aprovado pel o  Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CONERH, conforme 
Resolução n° 45, de 18 de setembro de 2018, publicado no DOE de 25 de setembro. Também 
fomos informados que a articulação entre técnicos e chefia da SRH e os conselheiros do 
CONERH melhorou consideravelmente, e os problemas recorrentes com ausência de quórum 
nas reuniões do Conselho devem ser sanados a partir deste exercício. 

7. Ainda nos foi relatado a impossibilidade de comparecimento da equipe na 
capacitação em segurança de barragens, em virtude de o orçamento do estado estar 
fechado entre os meses de dezembro a fevereiro, impossibilitando a viagem de servidores. Daí 
a necessidade da equipe da SRH realizar o curso em uma próxima oportunidade. 

8. O novo Secretário, Rafael Carvalho, participou em parte da oficina, 
oportunidade em que foi atualizado sobre o andamento do programa no estado, assim como 
os gargalos enfrentados. O secretário se comprometeu a dar atenção especial na articulação 
com o Conselho Estadual; assim como estruturar a área de tecnologia da informação da 
secretaria, a fim de evitar problemas ligados à publicização de boletins de alerta no site da 
SEMA. Outro ponto foi observar o andamento da meta ligada à segurança de barragens, que 
sempre gera redução de repasse ao estado. O Secretário também foi alertado para que os 
recursos do Progestão sejam estritamente gastos na gestão de recursos hídricos do estado. 

9. O senhor Luiz Ramos informou que ainda está em fase de estudo a escolha da 
entidade pela qual os bolsistas serão contratados, de forma a obter uma negociação mais 
vantajosa para a administração pública. Também está incluído no perfil dos bolsistas a 
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contratar,  um técnico com especialidade em meteorologia, ponto que contou com o reforço 
do Secretário, sobre uma escolha direcionada dos perfis dos bolsistas, a fim de suprir uma 
necessidade antiga da Sala de Situação e demais áreas deficientes na Superintendência. 

10. Outros pontos esclarecidos foram referentes à apresentação do relatório anual 
do programa junto à Assembleia Legislativa  Estadual, a elaboração do plano plurianual de 
aplicação e gastos para o Conselho e para a ANA e, finalmente, o acompanhamento da 
gestão patrimonial dos bens da ANA em uso pela SEMA/MA.

Conclusões

11. A oficina foi  bem proveitosa no sentido de conhecer a nova direção da 
SEMA/MA, assim como os novos dirigentes da SRH, assim como apresentar as diretrizes do 
Programa e os novos desafios propostos pelo 2º ciclo do Progestão.

12. Por fim o Secretário informou que São Luis poderia sediar a próxima Oficina de 
Outorga para os órgãos gestores do Nordeste , a ser realizada em meados de maio desse ano, 
e que a SEMA se compromete a articular o local e demais ações para a realização da oficina. 

Atenciosamente,

(assinado eletronicamente)
IZABELA BRAGA NEIVA DE SANTANA

Gestora do Contrato nº 053/ANA/2018
Portaria ANA nº 347, de 5 de outubro de 2015

Ciente. 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)
CARLOS MOTTA NUNES

Superintendente  Adjunto  de Apoio ao Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos




