Vandelene Ferreira Melo
De:
Enviado em:
Para:
Assunto:
Anexos:

Ludmila Alves Rodrigues
terça-feira, 22 de agosto de 2017 15:03
Vandelene Ferreira Melo
ENC: Resposta à Contestação da certificação das metas 1.1 e 1.5 do Progestão - Exercício
2016
Parecer_Tecnico_COCAD_SFI_CONTESTACAO_PE.pdf; NOTA_TECNICA_117_2017
_COSER_SRE_CONTESTACAO_PE.pdf; Cálculo Repasse PROGESTÃO_PE_REV.xlsx

Favor protocolar o e‐mail abaixo e inserir no Processo Progestão de Pernambuco nº 02501.002820/2013.
Grata,
Ludmila Alves Rodrigues
Coordenadora de Apoio e Articulação com o Poder Público (COAPP)
Superintendência de Apoio ao SINGREH (SAS)
AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS

ludmila.rodrigues@ana.gov.br
61 2109.5326

De: Ludmila Alves Rodrigues
Enviada em: terça‐feira, 22 de agosto de 2017 15:01
Para: 'Juliana Batista' <juliana.batista@apac.pe.gov.br>; 'drh@apac.pe.gov.br' <drh@apac.pe.gov.br>;
'gustavo.abreu@apac.pe.gov.br' <gustavo.abreu@apac.pe.gov.br>; 'crystianne.rosal@apac.pe.gov.br'
<crystianne.rosal@apac.pe.gov.br>; 'cleniotorresfilho@yahoo.com.br' <cleniotorresfilho@yahoo.com.br>
Cc: Maurício Pontes Monteiro <mpontes@ana.gov.br>; Raquel Scalia Alves Ferreira <raquel.ferreira@ana.gov.br>;
Fernanda Laus de Aquino <fernanda.aquino@ana.gov.br>; Humberto Cardoso Gonçalves
<Humberto.Goncalves@ana.gov.br>
Assunto: Resposta à Contestação da certificação das metas 1.1 e 1.5 do Progestão ‐ Exercício 2016
Prezada equipe Progestão Pernambuco,
Vimos informar que, tendo em vista a contestação das Metas 1.1 e 1.5 referentes à certificação do 4º período do
Progestão no ano de 2016, o Ofício nº 001/2017/GRAI‐APAC de 04/08/2017, foi
encaminhado para as Superintendências de Fiscalização/Coordenação de Cadastro (SFI/COCAD) e para a de
Regulação (SRE/Coser) para as devidas análises técnicas.
Encaminhamos anexo, para conhecimento, o Parecer Técnico nº 30/2017/COCAD/SFI de 11/08/2017, no qual a área
técnica retifica o resultado anterior da meta 1.1 (Compartilhamento de dados no CNARH) aumentando para 100% o
seu cumprimento, e a Nota Técnica nº 117/2017/COSER/SRE de 16/08/2017 onde a COSER ratifica o resultado
anterior, ou seja, mantém o índice de atingimento de 9,9 da meta 1.5 (Atuação em segurança de barragens), uma
vez que é necessário completar os dados de altura das barragens.

Na oportunidade anexamos nova planilha de cálculo do valor a ser repassado, retificando a nota final obtida pelo
estado para 99,9% correspondente à parcela de R$ 749.250,00. Dessa forma esclarecemos que, nesta data,
estamos solicitando o empenho da 4ª parcela à APAC no valor de R$ 749.250,00 (setecentos e quarenta e nove mil,
duzentos e cinquenta reais).
Att,
Ludmila Alves Rodrigues
Coordenadora de Apoio e Articulação com o Poder Público (COAPP)
Superintendência de Apoio ao SINGREH (SAS)
AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS

ludmila.rodrigues@ana.gov.br
61 2109.5326
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