
NOTA TÉCNICA Nº 23/2021/COAPP/SAS
Documento no 02500.035511/2021-70

Brasília,  3 de agosto de 2021.

À Senhora Coordenadora de Apoio e Articulação com o Poder Público
Assunto: Análise da solicitação de revisão do critério (b) do Fator de Redução - Progestão/ES.
Referência: Processo nº 02501.003816/2018-15; Contrato nº 050/2018/ANA – PROGESTÃO II

1. Trata-se da análise da contestação do resultado obtido no critério  “ b ”  do Fator de 
Redução n o processo de c ertificação do Progestão no estado do Espírito Santo  em 2020 , 
apresentada por meio do OFÍCIO/AGERH/DP/Nº 59/2021 (Doc. nº 032971/2021), datado de 13 
de julho de 2021, encaminhado pela Agência Estadual de Recursos Hídricos – Agerh.

2. A Agerh obteve redução relativa ao critério “ b ”  do Fator de Redução por não 
apresentar   na  Assembleia Legislativa, de maneira virtual ou presencial,  um r elatório d a situação 
da   g estão dos  r ecursos  h ídricos  no estado , de acordo com a Nota Técnica 
nº 12/2021/COAPP/SAS (Doc. nº 030297/2021).

3. A pós ciência do resultado da certificação, encaminhado por meio do Ofício nº 
44/2021/SAS/ANA, de 02/07/2021 (Doc. nº  030463/2021),  a  Agerh  encaminha  contestação   do 
desconto no critério “ b”  do  Fator de Redução,  alegando  que foi solicitada e agendada com 
antecedência reunião junto  à  Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa do Estado 
do Espírito Santo – ALES, conforme ofício anexado à contestação, para a apresentação do 
relatório em questão pela Agerh.

4. A reunião foi  agendada  para  a data de 21 de dezembro de 2020 , n o entanto, no 
dia marcado a Agerh foi informada pela Supervisora da Comissão de Meio Ambiente da ALES, 
Sra. Vanilza Marques da Silva, que apenas o Presidente da Comissão, o Sr. Deputado Rafael 
Favatto Garcia, poderia receber os representantes da Agerh, e não toda a Comissão como 
inicialmente previsto, e que o encontro deveria ser breve, uma vez que o deputado estava 
envolvido com trabalhos pendentes na plenária da ALES e, por essa razão, só poderia recebê-los 
nessas condições. Como não havia mais tempo hábil para o agendamento de nova reunião 
ainda no ano de 2020, a Agerh reuniu-se apenas com o Presidente da citada Comissão e 
entregou em meio digital os documentos que haviam sido preparados para serem apresentados 
à Comissão. A Agerh alega que não detém domínio sobre a forma e o público que acompanhará 
os assuntos discutidos dentro da ALES.

5. Levando em consideração a nova documentação e os argumentos apresentados 
pela Agerh,  foi considerado atendido o referido critério,  fica ndo assim   retificado  o valor 
atribuído ao critério b do Fator de Redução de 4% para 0%. 

A autenticidade deste documento 02500.035511/2021 pode ser verificada no site http://verificacao.agencia.gov.br/verificacao.aspx informando o código verificador: ACDFEC3E.

Documento assinado digitalmente por: FLAVIA SIMOES FERREIRA RODRIGUES;LUDMILA ALVES RODRIGUES;HUMBERTO CARDOSO GONCALVES

http://verificacao.agencia.gov.br/verificacao.aspx?p=ACDFEC3E


2

NOTA TÉCNICA Nº 23/2021/COAPP/SAS

6. Dessa maneira, o valor da 2ª parcela do 2º  c iclo do Progestão no Espírito Santo 
passa a ser  de   R$  917 . 200 , 0 0  (novecentos e dezessete mil e duzentos reais),  conforme novo 
cálculo apresentado na tabela em anexo.

7. Por fim, ressalta-se a evidência do empenho da Agerh no cumprimento do 
critério “b” disposto no Contrato, no entanto destaca-se a importância dessa apresentação para 
a casa legislativa estadual, uma vez que a exigência do  p rograma  busca  dar maior visibilidade à 
política estadual de recursos hídricos junto à classe política capixaba. Nesse sentido, 
recomenda-se que a Agerh se articule com a ALES com maior antecedência em 2021 ,  de forma 
que não ocorra o mesmo problema detectado em 2020.

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.

(assinado eletronicamente)
LUDMILA ALVES RODRIGUES

Coordenadora de Apoio e Articulação com o Poder Público

Ciente. Encaminhar à Agerh para ciência.

(assinado eletronicamente)
HUMBERTO CARDOSO GONÇALVES

Superintendente de Apoio ao Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos
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ANEXO
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