
DESPACHO Nº 10/2019/COSER/SRE
Documento nº: 02500.063434/2019-23

Brasília,  17 de setembro de 2019.

Ao Superintendente de Fiscalização
Assunto:   Nova análise solicitada pelo AGUASPARANÁ referente à certificação da meta 1.5 do  
Progestão do Paraná no exercício de 2018.
Referência:  Processo nº 02501.001974/2017 ;  Despacho nº 30/2019/COAPP/SAS ( Documento nº: 
02500.061303/2019-10 ); Despacho nº  33/2019/COAPP/SAS  ( Documento nº: 
02500.062275/2019-40 );     Ofício nº 131/2019/SAS-ANA   (Doc. nº 058026/2019) ;  Ofício nº 
264/GAB/AGUASPARANÁ (Doc. nº 054074/2019).

1. Respondendo os Despachos nº 30/2019/COAPP/SAS ( Documento nº: 
02500.061303/2019-10 ) e nº  33/2019/COAPP/SAS  ( Documento nº: 02500.062275/2019-40 ), 
observamos que o período de análise do relatório já ocorreu e que a reconsideração da meta 
deve se referir a pedidos específicos acompanhados das justificativas e não de avaliação de 
nova versão do relatório. 

2. Ademais, observa-se que com relação à  COSER /SRE não há itens a serem revistos, 
porquanto o Instituto das Águas do Paraná perdeu ponto em relação a dois critérios objetivos e 
facilmente mensuráveis, quais sejam: inserção de barragens no SNISB e classificação quanto à 
categoria de risco.  Quanto a este último o Instituto perdeu apenas 0,5 (meio ponto) de um 
total de 3 (três), pois classificou 22 barragens de um total de 30 pactuadas no item III da meta 
1.5 do Progestão.

3. Com isso, um pedido de revisão da nota, provavelmente, deve ser referir às duas 
metas de fiscalização a cargo da COFIS/SFI, às quais, somadas, o Instituto perdeu 3 (três) pontos 
de um total de 3,5 (três e meio). Nesse sentido, sugere-se, se for o caso, enviar a demanda para 
esta UORG.

4. Por fim, registro que entrei em contato com a Jaqueline do Instituto das Águas do 
Paraná, em 16 de setembro de 2019, e manifestei que o pedido de reconsideração de nota 
deveria ser sobre   pontos específicos sobre os quais se quer recorrer e não pedidos genéricos 
de reavaliação de relatório. Em resposta a servidora manifestou que iria enviar por e-mail 
especificação das demandas, o que foi feito no dia 17 de setembro de 2019, conforme arquivo 
anexo. Como a contestação enviada se refere a item de fiscalização, sugiro tramitar este 
Despacho para a COFIS/SFI.
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5. Estamos à disposição para outros esclarecimentos.

Atenciosamente,

(assinado eletronicamente)
ALEXANDRE ANDERAOS

Especialista em Recursos Hídricos

De acordo,

 (assinado eletronicamente)
 FERNANDA LAUS DE AQUINO

 Coordenadora de Regulação de Serviços Públicos e da Segurança de Barragens 

De acordo. Encaminha-se  à Superintendência de Fiscalização, sugerindo envio 
posterior  ao Superintendente de Apoio ao Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos.

 (assinado eletronicamente)
 RODRIGO FLECHA FERREIRA ALVES

 Superintendente de Regulação
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RESUMO DA CONTESTAÇÃO DA META  I.5 

 

1. ANÁLISE DE CERTIFICAÇÃO DE META DE COOPERAÇÃO 

FEDERATIVA I.5: SEGURAÇA DE BARRAGENS 

 

O presente relatório visa esclarecer e comprovar as atuações do 

AGUASPARANÁ com relação à meta VIII “Apresentar relatório/planilha 

sobre a execução das visitas de fiscalização planejadas para o 2º 

semestre de 2018”.  

 O AGUASPARANÁ utilizou o modelo fornecido como resumo dos 

relatórios de vistorias realizadas no ano de 2018, como pode ser observado 

nas imagens a seguir. 

 Porém, por equívoco, este conteúdo constava no Anexo III-

“Classificacao das barragens CRI final" que representa o quadro resumo das 

22 vistorias realizadas e não Anexo VIII como deveria.  

 

 



                                                                                                                
 

Rua Santo Antonio, 239 – Rebouças 
CEP: 80.230-120 – Curitiba – PR  
Fone: (41) 3213-4700 / 3213-4753  



                                                                                                                
 

Rua Santo Antonio, 239 – Rebouças 
CEP: 80.230-120 – Curitiba – PR  
Fone: (41) 3213-4700 / 3213-4753  

 

Figura 1 - Relatório ações de fiscalização AGUASPARANÁ 

 Este documento foi enviado juntamente (como anexo III e não como 

anexo VIII) com o Relatório do PROGESTÃO 2018 do AGUASPARANÁ, como 

pode ser demonstrado nas imagens a seguir. 
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Figura 2 - Anexos do Relatório PROGESTÃO 2018 enviados por email  

  

 Aproveitamos a oportunidade para solicitar formalmente a substituição 

da planilha (Anexo IV), pois a planilha "modeloplanilhacadastro_rsb2018" 

enviada que estava incompleta e com dados errados (planilha correta já 

enviada em 23/04/2019). 

 Diante das considerações apresentadas, o AGUASPARANÁ solicita uma 

reavaliação da nota relativa à certificação da meta de cooperação federativa 

1.5 relativa à atuação em segurança de barragens referente ao 2º ciclo do 

PROGESTÃO no ano de 2018. 


