
NOTA TÉCNICA Nº 12/2022/COVEC/SOE
Documento no 02500.042448/2022-17

Brasília,  9 de agosto de 2022.

Ao Superintendente de Operações e Eventos Críticos
Assunto: Análise do envio de complemento ao Relatório  Progestão  2021, referente ao 
Protocolo de ação, meta I.4, enviado pelo Instituto Água e Terra, Estado do PR.
Referência: 02500.037283/2022-53

1. Esta Nota Técnica tem o objetivo de analisar o pedido de reconsideração feito 
pelo Estado do Paraná quanto à Meta de Cooperação Federativa I.4 – Prevenção de Eventos 
Hidrológicos Críticos, do  Progestão  Segundo Ciclo, relativo ao ano de 20 21 . O pedido de 
reconsideração  da nota  foi feito pelo Instituto  Água e Terra, Secretaria de Desenvolvimento 
Sustentável e do Turismo, Governo do Estado do Paraná,  por meio do Ofício nº  412/2022-GDP  
de 08/07/2022 (Documento 02500.037283/2022-53).

2. Conforme exposto na avaliação do  relatório do  Progestão  do  Estado do Paraná na 
Nota Técnica  nº  7/2022/COVEC/SOE (Documento 02500.023193/2022-85), a revisão da nota do 
estado estava vinculada ao envio do Protocolo de Ação, parte integrante dos produtos relativos 
ao ciclo avaliativo, e que não constava no Relatório do Progestão 2021.

3. O documento em referência encaminhou o produto que faltava , mostrando os 
limiares de precipitação adotados para desencadear atenção, alerta e alarme; lista de estações 
fluviométricas e suas cotas de referência determinadas;  e  a lista de ações desencadeadas com o 
atingimento daqueles limiares. O documento atende às especificações de certificação da meta.

4. Desta forma, d iante do  envio complementar do Protocolo de ação da Sala de 
Situação,  reconsidera-se a nota do Estado do Paraná para 100%  da Meta de Cooperação 
Federativa I.4 – Prevenção de Eventos Hidrológicos Críticos, Segundo Contrato do  Progestão ,  
Quinto Ciclo de Avaliação, ano de 2021, da parte relativa à SOE.

Atenciosamente,

(assinado eletronicamente)
VINÍCIUS ROMAN

Coordenador de Eventos Críticos
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De acordo, encaminhe-se à SAS.

(assinado eletronicamente)
JOAQUIM GONDIM

Superintendente de Operações e Eventos Críticos
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