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OFÍCIO Nº 01/2019/DRH-SEMARH 
 
 

Palmas - TO, 09 de agosto de 2019. 
 
 
A Sua Excelência a Senhora 
LUDMILA ALVES RODRIGUES 
Coordenadora de Apoio e Articulação com o Poder Público (COAPP) 
Superintendência de Apoio ao SINGREH (SAS) 
Agência Nacional de Águas 
BRASÍLIA – DF 
 
 
Assunto: Contestação da avaliação da Meta Federativa I.4 (Prevenção de 
Eventos Hidrológicos Críticos) 
 
 

Senhora Coordenadora, 
 

Ao Analisarmos a Nota Técnica nº13/2019/COART/SOE, Documento 

nº02500.026734/2019-21, referente à Certificação da Meta de Cooperação 

Federativa I.4: Prevenção de Eventos Hidrológicos Críticos- ( Progestão II- Estado 

do Tocantins), verificamos que a avaliação realizada pela Equipe Técnica da ANA 

não está condizente com os dados apresentados pelo Estado do Tocantins no 

Relatório de Gestão.  

A Nota Técnica diz que:  "Embora a Sala de Situação tenha publicado 256 

Boletins Hidrometeorológicos, nenhum modelo do documento foi anexado ao 

Relatório de Gestão, bem como não foram indicadas as entidades que receberam 

os boletins, nem os sites onde eles são disponibilizados." 

No que se refere ao modelo do Boletim Hidrometeorológico, pontuamos 

que o mesmo foi anexado ao Relatório Progestão 2018, constando nas páginas 

56 a 69.  

Em relação às entidades que receberam os boletins e os sites onde são 

disponibilizados, ressaltamos que tais informações estão descritas na página 14 

(quartorze) do Relatório Progestão 2018, conforme consta abaixo: 

 
II) Produção de boletins diários ( dias úteis), mensais e/ou 
sobre eventos críticos. 
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O boletim é produzido diariamente, exceto finais de semana e 
feriados oficiais nacionais e estaduais. Em 2018 foram produzidos 
e publicados 256 boletins diários pela Secretaria de Meio 

Ambiente e Recursos Hídricos – SEMARH e disponibilizados à 
Defesa Civil do Estado. Encontra-se, em anexo, o modelo dos 
boletins elaborados e publicados em 2018. Tais boletins estão 
disponibilizados no site da SEMARH: 
<http://semarh.to.gov.br/boletim-hidrometeorologia/> e no site da 
DEFESA CIVIL <http://defesacivil.to.gov.br/boletins-informativos/>. 

 

Diante o exposto, solicitamos que seja realizada nova avaliação da Meta 

I.4- Prevenção de Eventos Hidrológicos Críticos. 

 
 
   
Atenciosamente, 
 

 
ALDO ARAUJO DE AZEVEDO 

Diretor de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos 
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