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Assunto:  Reunião  para planejamento e acompanhamento do Progestão no Espírito Santo  no 
ano de 2020.

Nº do Processo Progestão: 02501.003816/2018-15

Evento: ☐ Oficina de acompanhamento  ☒ Reunião ☐ Videoconferência

Data: 30/07/2020

Instituições participantes: AGERH e ANA/SAS

Relato

1. A  reunião  com o Espírito Santo ,  solicitada pelo estado , foi realizada pela 
ferramenta Teams  e teve como principais objetivos discutir o resultado da certificação  de  2019, 
bem como as dificuldades enfrentadas e as estratégias para implementação do Progestão em 
2020, tendo em vista a pandemia da COVID-19.
2. A  reunião  transcorreu sem dificuldades. Participaram pela  Agerh :  a ponto focal 
do  programa  no estado, Elene Zavoudakis, o Diretor de Planejamento e Infraestrutura Hídrica, 
José Roberto Jorge, e o Diretor-Presidente, Fábio Ahnert .   P ela ANA :  a Coordenadora de Apoio e 
Articulação com o Poder Público, Ludmila Alves Rodrigues, a Coordenadora  Substitu ta, Brandina 
Amorim, e a gestora do contrato, Flávia Simões Ferreira Rodrigues.
3. O estado alcançou  nota  total de 91,51% na certificação de 2019 e, após o s  
desconto s decorrentes dos critérios  do  F ator de  R edução, fez jus  à transferência de recursos n o 
valor de R$ 861.892,00, considerado um bom resultado.
4. A Agerh relatou dificuldades  na  execução de algumas atividades, tais como 
fiscalização e manutenção das estações de monitoramento, tendo em vista as restrições devidas 
à pandemia do  corona vírus  e externou preocupação em atingir algumas das metas pactuadas 
para 2020.
5. O estado declarou que tem sido um grande desafio avançar na outorga de águas 
subterrâneas, sobretudo pela pressão exercida pelo setor rural. O Diretor-Presidente da Agerh 
se comprometeu  a  verificar ,  junto  ao setor  de outorga ,  o que precisa ser realizado para que o 
estado avance nesse tema.  Cabe observar que o  estado  não cumpriu  essa meta , o que ocorreu  
em todo o 1º ciclo do programa e também no ano de 2019.
6. A Agerh relatou  também  dificuldades com relação  à operação da  sala de situação  
e alega a necessidade de treinamento e capacitação por parte da ANA para a manutenção 
corretiva das estações telemétricas sob responsabilidade do estado . Estimam que haja algum 
avanço com relação a procedimentos e protocolos da rede de monitoramento  em 2020  e 
confirmaram a ampliação da rede,  em cerca de 30 PCDs, a serem adquiridas com  recursos do 
Banco Mundial. Segundo relatado, avanço s  no  funcionamento  da rede de alerta tem sido uma 
cobrança do Governador do estado e da Defesa Civil.  Na oportunidade a ANA manifestou 
preocupação em relação à equipe técnica responsável pela  rede hidrometeorológica do estado, 
principalmente considerando o cenário de uma significativa expansão das estações telemétricas. 
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 Foi lembrado que o projeto Ferramentas de Gestão, em parceria com a ANA e o IPEA, prevê a 
contratação de bolsista para desenvolvimento de estudos nessa área. 
7. O estado informou que há uma proposta de criação de um instituto com o 
objetivo  de desenvolver projetos relacionados ao tema “água e floresta” ,  no qual devem ser 
investidos recursos do Progestão.
8. Com relação aos recursos do Fundágua, foi relatado que há uma abertura por 
parte do Governador de equilibrar os investimentos do Fundo entre os temas relacionados aos 
recursos hídricos ,  em detrimento dos projetos relacionados à área florestal, que hoje domina a 
aplicação dos recursos do Fundágua.

Conclusões

9. Durante a reunião foi possível dirimir algumas dúvidas e inquietações por parte 
dos dirigentes da Agerh. Foi recomendado ao estado registrar oficialmente, junto à ANA, as 
preocupações em relação ao desempenho do programa em decorrência da pandemia do  corona 
vírus, o que poderá subsidiar futuras decisões sobre a certificação do programa nesse ano. 
10. A pós o envio dos Informes Progestão de 2020, deve ser realizada a Oficina de 
Acompanhamento do Programa com  demais  técnicos do estado , na qual a situação e as 
dificuldades enfrentadas para o alcance das metas devem ser discutidas mais detalhadamente.

Atenciosamente,

(assinado eletronicamente)
FLÁVIA SIMÕES FERREIRA RODRIGUES
Gestora do Contrato nº 050/2018/ANA
Portaria nº 127, de 10 de maio de 2019

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


