Ajuda Memória - Acompanhamento Progestão on3/2016/COAPP/SAS
Documento no 00000.025417/2016-51

Em 4 de maio de 2016.

Assunto:Oficina de Acompanhamento e Planejamento do Progestão no estado de Roraima
Nº do Processo Progestão: 02501.000979/2014-12

Evento:

Oficina de acompanhamento

Local: Eletronorte – Boa Vista

Reunião

Videoconferência

Cidade: Boa Vista/RR

Data: 09/03/2016
Instituições participantes:COAPP/ANA/SAS; FEMARH-RR.

Relato
1.
A 4ª Oficina de acompanhamento e planejamento do contrato Progestão com o estado
de Roraima foi organizada para durar um dia todo, no qual foram avaliadas todas as metas do programa.
A programação encontra-se em anexo.
2.
Nesta oficina houve também um esclarecimento sobre a elaboração do Relatório
Progestão 2015, uma vez que seria a primeira vez que a FEMARH faria esse relatório para comprovar o
cumprimento das metas pactuadas no programa.
3.
Todas as metas foram avaliadas e foram analisados os níveis em que o estado se
encontra para cada variável de gerenciamento de recursos hídricos em âmbito estadual.
4.
As possíveis ações e situação das metas foram registradas em planilha eletrônica, a qual
se
encontra
na
compartilhada
do
(
página
Progestão
de
Planejamento
e
\\Agencia\ANA\SAS\Assuntos_Temáticos\PROGESTÃO\Visitas
Acompanhamento\RR\4aOficina).

Principais encaminhamentos ou providências a serem tomadas
5.
Os representantes da FEMARH ficaram de elaborar o Relatório Progestão 2015, com
base nas análises realizadas nesta oficina.
6.
Nesta oficina percebeu-se que o estado ainda não havia iniciado a elaboração do
Relatório Progestão 2015, sendo necessário repassar novamente os modelos de relatório e os informes
já enviados.

Conclusões
7.
A oficina foi fundamental para orientar o estado quanto à elaboração do Relatório
Progestão 2015 e o acompanhamento das metas pactuadas, visando o seu cumprimento para o 3º
período.

Atenciosamente,

(assinado eletronicamente)
BRANDINA DE AMORIM
Gestor do Contrato nº 079/ANA/2014 - PROGESTÃO
Portaria ANA nº 351, de 06 de outubro de 2015
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 GONÇALVES CARDOSO
Superintendente de Apoio ao SINGREH

4ª OFICINA DE ACOMPANHAMENTO E PLANEJAMENTO DO PROGESTÃO
- RORAIMA
Local:

FEMARH

Data:

09/03/2016

Objetivo:

Planejamento de ações para aprimorar a gestão dos recursos hídricos no
estado e atingir os níveis das variáveis previstas no Progestão, conforme
Quadro de Metas aprovado pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos,
bem como a avaliação do andamento das atividades.

Público alvo:

Deverão participar da oficina os responsáveis pelas ações relacionadas
às variáveis de gestão previstas no Quadro de Metas integrante do
Contrato Progestão, no âmbito do Sistema Estadual de Recursos
Hídricos de Roraima (SERH-RR) e aqueles responsáveis pelo
cumprimento das metas de cooperação federativa

Resultados
esperados:

Espera-se, ao final dessa oficina, o estabelecimento de ações que
permitam a consecução das metas federativas e estaduais pertinentes ao
Progestão e consequente aprimoramento da gestão dos recursos hídricos
no estado de Roraima com horizonte de planejamento até 2018.

Metodologia:

Análise das metas –realizar uma análise crítica de cada uma das 5 metas
de cooperação federativa bem como de cada nível das variáveis das
metas estaduais previstas no Quadro de Metas, identificando as
dificuldades e os desafios.
Identificação de ações – 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, identificando os responsáveis, os prazos e as
possíveis fontes de recursos necessários.
Estabelecer forma de atuação – definir ações e estratégia para atingir a
consecução das metas.
Identificação dos responsáveis – identificar os pontos focais e/ou
responsáveis pelas ações previstas no Quadro de Metas do Progestão.

Infraestrutura
Necessária:

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

–
–

–
–
–

Dia: 09/03/2016 (Quarta-feira)
08h – 12h
Avaliação do atingimento das metas de cooperação federativas (Conjuntura; Eventos
críticos - sala de Situação; CNARH; Águas Subterrâneas; Segurança de Barragens) em
2015 e;
Identificação de problemas relacionados ao cumprimento das metas de cooperação
federativa em 2016.
14h – 18h
Avaliação do cumprimento das metas de gerenciamento de recursos hídricos em âmbito
estadual para o 2º Período de Avaliação (2015);
Avaliação do cumprimento das metas de gerenciamento de recursos hídricos em
âmbito estadual para o 3º Período de Avaliação (2016);
Avaliação da utilização dos recursos financeiros do Progestão e proposta para a sua
utilização nos próximos anos do Programa;

PROGRAMAÇÃO
–

Esclarecimento de dúvidas sobre os Informes.

