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MINUTA - MEMÓRIA DE REUNIÃO - CTPPP (Gestão 2013/2016) 

1. Data e horário: 
28/01/2016 das 09h:00min às 13h:08min – Reunião CTPPP 
 
2. Local: Maceió Atlantic Suites – Av. Álvaro Otacílio, 4065 - Praia de Jatiúca, Maceió - 
AL, CEP: 57.036-850  
 
3. Participantes: 

NOME INSTITUIÇÃO 

1 Johann Gnadlinger IRPAA 

2 Patrícia Helena Gambogi Boson FIEMG 

3 Ana Catarina Pires de Azevedo Lopes FEPEAL 

4 Yvonilde Dantas Pinto Medeiros UFBA 

5 Flávia Simões F. Rodrigues MMA/ANA 

6 João Machado Gonçalves FDA 

7 Regina Célia Greco Santos Instituto Opará 

8 Marcos Avilques Campos Povo Tingui-Botó 

9 Jorge Izidro FDA 

10 Melchior C. Nascimento UFAL 

 

11 Alberto Simon Schvartzman  AGB Peixe Vivo  

12 Manoel Vieira de Araujo Junior AGB Peixe Vivo  

13 Eva Tatiane de Lima Costa AGB Peixe Vivo 

14 José Maciel Nunes de Oliveira CBHSF 

15 Gonzalo Fernandez ANA 

 
Justificou ausência: Hildelano Delanusse Theodoro (fora do país) 
 
 
Discussões, Recomendações e Encaminhamentos: 
 
DIA 28/01/2016 
 
Item 1 – Abertura e verificação de quórum 
 
Após a verificação de quórum, a Sra. Regina Greco, coordenadora da CTPPP, deu boas vindas 
a todos os presentes e declarou aberta a reunião às 10h00min.  
 
Item 2 – Aprovação da ajuda memória da reunião CTPPP de 12/11/2015 
 
A ajuda memória da reunião da CTPPP realizada no dia 12 de novembro de 2015 foi aprovada 
por unanimidade.  
 
Item 3 – Apresentação da Proposta do I Simpósio da Bacia Hidrográfica do Rio São 
Francisco: AGB Peixe Vivo  
 
O Sr. Alberto Simon inicia a apresentação com algumas informações gerais sobre o I SBHSF e 
reforça que a proposta do mesmo é ter uma temática voltada aos assuntos ligados à bacia do 
Rio São Francisco, além de congregar pesquisadores e alunos em prol da bacia. Além disso, 
informa que o evento será realizado em Juazeiro - BA. 
 
A Sra. Patrícia Boson fala que seria importante que o Simpósio funcionasse como um canal de 
divulgação das atividades do CBHSF. 
 
O Sr. Luiz Dourado fala da importância da divulgação do Simpósio e ressalta que tanto a 
cidade de Petrolina-PE quanto Juazeiro-BA possui afiliadas da Rede Globo de Televisão e que 
isso pode dar maior visibilidade ao evento. 
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O Sr. Johann Gnadlinger fala da importância de parcerias fora do âmbito universitário e 
concorda com a sugestão feita pelo Sr. Alberto Simon com relação a redução dos dias de 
duração do evento. 
 
O Sr. Luiz Dourado fala que o foco do evento são as Universidades, porém ressalta a 
importância das parcerias. 
 
A Sra. Yvonilde Medeiros sugere que um dos produtos resultantes do Simpósio fosse um 
documento que norteasse as ações da CTPPP, que isso fosse realizado por um Grupo de 
Trabalho do Simpósio e que esse documento não constasse apenas nos anais do evento. 
 
O Sr. Alberto Simon diz que o I SBHSF também será importante pelo surgimento de potenciais 
consultores que estejam pesquisando sobre temas de interesse do CBHSF.  
 
Após outros debates e esclarecimentos sobre o I SBHSF, a Sra. Regina Greco dá continuidade 
a reunião convidando o Sr. Alberto Simon para apresentar o TDR para contratação de serviços 
relacionados à investigação, estudos e desenvolvimento de indicadores. 
 
 
Item 4 – Apresentação do TDR para “Contratação de serviços relacionados à 
investigação, estudos e desenvolvimento de indicadores que possam realizar o 
acompanhamento e a avaliação dos resultados dos programas, planos e projetos 
selecionados no plano de investimentos do PRH-SF, tendo como meta geral a melhoria 
da qualidade e quantidade hídrica da Bacia”: AGB Peixe Vivo 
 
O Sr. Alberto Simon apresentou o TDR. 
 
A Sra. Ana Catarina ressalta a complexidade da contratação e reitera seu posicionamento 
quanto a não necessidade do nível de Mestrado para o Coordenador. Adicionalmente, a 
mesma fala que se for manter a exigência do Mestrado que pelo menos seja com foco na área. 
 
O Sr. Marcos Avilques questiona se a prioridade é de alguém que possua Mestrado ou 
experiência na área. 
 
As Sras. Yvonilde Medeiros e Ana Catarina sugerem uma modificação nos critérios de 
julgamento para a contratação no que diz respeito ao peso para a pontuação dos índices. 
Propõe que o índice técnico possua maior peso. Os outros membros da CTPPP concordam 
com a alteração proposta: MP = [(IT x 0,7) + (IP x 0,3)], onde IT é o índice técnico e IP é o 
índice de preço. 
 
Todos os membros da CTPPP concordam com o prazo de execução de 8 meses contados 
após a emissão da ordem de serviço. 
 
A Sra. Yvonilde Medeiros sugere uma modificação referente ao produto 1 na página 28 do Ato 
Convocatório. A referida modificação já foi realizada e repassada ao Sr. Alberto Simon. 
 
A Sra. Regina Greco pergunta sobre qual seria o valor final da contratação e o Sr. Alberto 
Simon afirma que o valor é dependente da hora técnica do profissional a ser contratado e das 
cotações de mercado que serão realizadas. 
 
O Sr. Gonzalo Fernandez sugere ampliar a área de atuação do profissional a ser contratado e 
que esta não se restrinja apenas a área de Recursos Hídricos e Meio Ambiente. 
 
Os membros da CTPPP concordam com a sugestão e solicitam a inclusão da área 
Socioambiental na qualificação obrigatória do profissional a ser contratado. 
 
O Sr. Marcos Avilques fala da necessidade da inclusão, nos indicadores, da satisfação da 
população abrangida pelo projeto. 
 



  

 3 

A Sra. Patrícia Boson solicita o resgate do TDR de Métricas Sociais já existente e que seja 
realizada uma revisão das ajudas memória anteriores antes da confecção das pautas das 
próximas reuniões. 
 
Após outros debates e esclarecimentos, o TDR apresentado foi aprovado pelos membros da 
CTPPP. 
 
 
Item 5 – Assuntos Gerais e encaminhamentos 
 
O CBHSF deverá formalizar uma solicitação à UNIVASF relativa à realização do I Simpósio da 
Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco. 
 
A Sra. Ana Catarina sugere uma resolução interna para a realização de convites a profissionais 
que possam assessorar a CTPPP/GAT e acompanhar sistematicamente os processos 
licitatórios em andamento, agregando valor as discussões. 
 
Na próxima reunião o Sr. Alberto Simon deverá dar informações sobre o TDR de Métricas 
Sociais. 
 
Item 6 – Encerramento 
 
A Coordenadora da CTPPP, Sra. Regina Greco encerra a reunião às 13h08min. 
 
  
 
 

 
Regina Célia Greco Santos 

Coordenadora da CTPPP 
 
 

Jorge Izidro 
Secretário da CTPPP 

 


