
Ajuda Memória - Acompanhamento Progestão no 29/2018/COAPP/SAS
Documento no 00000.070493/2018-82

Assunto: Reunião sobre o 2º Ciclo do Progestão na Bahia

Nº do Processo Progestão:  nº 02501.003815/2018-62

Evento:  Oficina de acompanhamento      Reunião      Videoconferência

Local :  Sala de reunião da DIREG, 4º andar, INEMA, situado na  Avenida Ulysses Guimarães, 600 
Centro Administrativo da Bahia- CAB Cidade: Salvador - BA.

Data: 15 de março de 2018

Instituições participantes: ANA, INEMA, SEMA e CONERH-BA

Relato

1. Em 15/03/2018 foi realizada reunião preparatória com esclarecimentos sobre   o 2º 
ciclo do  Progestão   no  e stado da Bahia .   A reunião  teve início  com a Diretora Geral do INEMA, 
Sra.   Má rcia  Telles, que deu boas vindas a todos os presentes e fez considerações  sobre a  
gestão de recursos hídricos  no estado a partir da celebração do contrato do  Progestão  do 1º 
ciclo. O Diretor da DIRAG, Sr. Eduardo Topázio, complementou fazendo um breve registro sobre 
ações que têm demandado a atenção dos técnicos do INEMA. Na sequência, foi feita uma 
apresentação dos técnicos participantes da reunião. Houve participação de diversas 
coordenações e diretorias do INEMA e da SEMA, conforme lista de presença anexa. 

2. A Coordenadora do  Progestão , Ludmila Rodrigues, fez um breve resgate 
histórico do Programa, contextualizando os avanços das ações, de maneira geral no país, com 
um recorte na Bahia, ressaltando o desembolso e as certificações do estado no período 
2014-2017. Em seguida apresentou os novos critérios e exigências do 2º ciclo do programa, 
como por exemplo, a capacitação em recursos hídricos que passa a integrar as metas de 
cooperação federativa, além dos critérios estabelecidos no Fator de Redução. Os 
participantes puderam discutir e esclarecer dúvidas, além de poderem indagar sobre como as 
coordenações irão atuar nesse novo ciclo do Progestão. 

3.  Destacam-se ainda que foram abordados assuntos como : a operação do 
programa   Q ualiágua , com cerca de 360 de coletas; os  desembols os dos recursos   no 1º ciclo  do  
P rogestão , na sua maioria,  para  a contratação dos planos de bacias  estaduais ; a necessidade  
de  colocar em pleno funcionamento o SEIA, revendo como estão disponibilizados  atualmente  
os  bancos de  dados nos estrutura do INEMA;  a atuação em  segurança de barragens  com 
pendências na regularização dos barramentos e na publicação de portarias complementares 
para a regulamentação da PNSB no âmbito do estado, entre outros tópicos. 

4. Cabe registrar que, durante a oficina, foi informado sobre alteração do ponto 
focal que desempenha a interlocução entre o INEMA e a equipe do  Progestão /ANA, 
doravante a ser desempenhado por Ângela Timbó, em substituição ao técnico  Antonio 
Menezes (DIRAG/CORHI).

5. Durante a reunião foi também apresentado o novo Quadro de Metas para a 
tipologia de gestão “C”, escolhida pelo estado. Além disso, foram discutidos os indicadores e 
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os  níveis das metas estaduais, que deverão ser os desafios para o estado da Bahia continuar 
avançando na gestão dos recursos hídricos no 2º ciclo do Progestão.

6. Além disso, foram abordados os procedimentos para a celebração do novo 
contrato, que requer encaminhar o novo quadro de metas, devidamente aprovado pelo 
CONERH, bem como a adesão oficial do Governador do estado ao 2º ciclo. 

Principais encaminhamentos ou providências a serem tomadas

7. Foi a acordado a necessidade de  se  preparar a documentação para 
celebração do no vo contrato e enviar em tempo hábil para cumprir os prazos estabelecidos 
pelo Programa. 

Conclusões

8. A  reunião  atingiu o objetivo de apresentar  e esclarecer dúvidas sobre  o 2º ciclo  do 
 Prog estão ,   com todas as mudanças previstas para o  novo  período que se inicia. A reunião  
também  concluiu pela definição d a tipologia  “C” no  novo contrato , mantendo a mesma 
adotada no 1º ciclo do Programa. Também foi feito indicada a distribuição de pesos na nova 
proposta do Quadro de Metas, por variável, bem como  as  principais  ações que  deverão ser 
realizadas para atendê-las. O contrato está previsto   para ter  início ainda  em 2018 . Ademais, 
registra-se  que  a equipe do INEMA participou ativamente do evento, tendo contribuído para 
esclarecer sobre a  implementação dos principais instrumentos de  gestão de recursos hídricos 
no estado da Bahia.

Atenciosamente,

(assinado eletronicamente)
TANIA REGINA DIAS DA SILVA

Especialista em Recursos Hídricos

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






