SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS
COORDENADORIA DE RECURSOS HÍDRICOS

3ª OFICINA DE PLANEJAMENTO DO PROGRAMA DE CONSOLIDAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA
GESTÃO DAS ÁGUAS – PROGESTÃO
03 de outubro de 2016
Objetivo
1) Nivelar informações sobre o desenvolvimento do PROGESTÃO no estado de São Paulo;
2) Orientar sobre formato e prazos dos relatórios para o 2º período de certificação.
Breve Relato
O Coordenador de Recursos Hídricos, Sr. Rui Brasil, agradeceu a presença de todos. Enfatizou que a
adesão ao PROGESTÃO significa a pactuação entre o Estado de São Paulo, através do Conselho Estadual
de Recursos Hídricos - CRH, e a União, através da Agência Nacional de Águas - ANA, para o alcance de
Metas com vistas ao fortalecimento do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos – SIGRH
e da Gestão das águas em nível Nacional.
O Programa é uma oportunidade para que instituições estaduais trabalhem de forma planejada. As trocas
de experiências e conhecimento do trabalho das instituições envolvidas na gestão das águas no estado
enriquece e fortalece a atuação dos atores do Estado que, por vezes, trabalham de forma isolada.
Para que se cumpram os compromissos assumidos no âmbito do Programa se faz necessário que
atentemos para os prazos estabelecidos de forma a possibilitar que a coordenação do PROGESTÃO em
São Paulo, realizada pela Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos – SSRH, tenha tempo hábil para a
padronização e organização do material a ser enviado à ANA para certificação.
Salientou que no segundo período de certificação (referente a 2016) o repasse de valores ocorrerá com
base na certificação das Metas de Cooperação Federativa mas também é necessário que o Estado remeta
à ANA a Autoavaliação das Metas de âmbito Estadual, aprovada pelo CRH.
Além do relato do estágio das Metas em São Paulo, é importante que os técnicos pontuem necessidades
de aprimoramentos e expectativas de atuação no tocante às variáveis das Metas que são de sua
responsabilidade. O material servirá como base para a programação dos trabalhos dos próximos três
anos de desenvolvimento do PROGESTÃO em São Paulo.
Na sequência a Sra. Márcia Chaves, especialista ambiental do Departamento de Gestão de Recursos
Hídricos – DGRH, apresentou material com os conceitos e diretrizes básicas do PROGESTÃO, etapas de
certificações, prazos e formatos para encaminhamento das informações do Estado de São Paulo, bem
como o primeiro levantamento sobre a situação das metas do Estado com base no relato das discussões
realizadas na Oficina do PROGESTÃO/SP em abril/2016 e posteriores complementos. Comprometeu-se a
encaminhar posteriormente orientações enfatizando os prazos e formatos.
Sr. Osman Fernandes da Silva, representante da ANA apresentou síntese do PROGESTÃO em nível
nacional. Destacou que nos Estados em que a tipologia D foi adotada o grande desafio é identificar em
quais temas se deve focar, especialmente com o objetivo de aprimoramentos. Quais foram e são os
desafios que mais aparecem como dificuldade para atendimento dos Estados e apresentados alguns
casos considerados como “boas práticas” pela coordenação nacional do Programa.
Aberta a palavra aos participantes, foram feitos esclarecimentos e encerrados os trabalhos.
Anexos: Comunicado 02 PROGESTÃO/SP, cronograma de atividades PROGESTÃO/SP para o 2º período de
certificação, apresentação DGRH, apresentação ANA e primeiro levantamento do estágio das metas em São Paulo.
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