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AJUDA MEMÓRIA DA REUNIÃO 
 
Câmara Técnica de Planos, Projetos e Programas (CTPPP/CBHSF) 
Data: 23 e 24 de julho de 2019 
Local: Sede da Agência Peixe Vivo – Belo Horizonte/MG 
Horário: 23/07/2019: 09h – 18h30 
   24/07/2019: 09h – 13h30 

Quadro resumo dos encaminhamentos anexo à Ajuda Memória 
Participantes: 

Nome 
Instituição 

 

1 Ana Catarina Pires de Azevedo Lopes FEPEAL - Federação Pescadores de Alagoas 

2 Anselmo Barbosa Caires  Ass. Condutores de Visitantes do Morro do Chapéu 

3 Márcio Tadeu Pedrosa COMLAGO 

4 Johann Gnadlinger IRPAA – Instituto Regional da pequena Agropecuária Apropriada 

5 Maria Nogueira Marques 
OSCATMA – Organização Sócio Cultural Amigos do Turismo e do 

Meio Ambiente 

6 João Paulo Leitão de Melo Consórcio de Desenvenvolvimento Sustentável da Diamantina 

7 George Gurgel de Oliveira Instituto Ecoengenho 

8 Pedro de Araújo Lessa 
Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade  de 

Segipe - SEDURBS 

9 
Larissa Alves da Silva Rosa 

(Participou apenas no dia 23/07/2019) 
MDR – Ministério do Desenvolvimento Regional 

10 Yvonilde Medeiros  UFBA – Universidade Federal da Bahia 

JUSTIFICARAM AUSÊNCIA 

1 João Machado  AFAF – Associação de Fruticultores da Adutora da Fonte 

CONVIDADOS/DEMAIS PARTICIPANTES 

1 Rúbia Santos Barbosa Mansur APV - Agência Peixe Vivo 

2 Jacqueline Evangelista APV - Agência Peixe Vivo 

3 Ana Luiza Alves APV - Agência Peixe Vivo  

4 Luiza Baggio Tanto Expresso – Comunicação CBHSF 

 
Dia 23/07/2019 
1. Abertura e verificação de quórum 
Após a verificação do quórum, a reunião foi iniciada às 9h15min pela coordenadora da CTPPP, Ana Catarina Pires 

de Azevedo Lopes, com a presença dos membros relacionados.  

  

2. Aprovação da ajuda memória da reunião CTPPP de 18 e 19/03/2019, realizada em Salvador/BA e verificação 
de seus encaminhamentos.  
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A coordenadora da Câmara Técnica, Ana Catarina, informa que a memória das reuniões não precisam ter tantos 

detalhes, em alguns pontos em específicos, como a explanação que consta sobre o Cadastro de Usuários e 

Sistema de Informações, nesta ajuda memória da última reunião, em análise. Solicita que a mesma seja mais 

objetiva. Assim sendo esta ajuda memória não foi aprovada e seus encaminhamentos não foram verificados.  

 

Em seguida, antes de entrar nas demais pautas da reunião, Ana Catarina destaca a importância de que os 

encaminhamentos desta Câmara feitos à DIREC sejam defendidos por um representante da CTPPP em reunião 

da diretoria, para prestar esclarecimentos e informações que sejam necessárias. Questiona ausência da 

integração da CTPPP em alguns processos técnicos do Comitê, como por exemplo, a falta de conhecimento 

acerca do processo de contratação de consultoria para avaliação dos Planos Municipais de Saneamento Básico. 

Reitera a importância da presença de algum representante da DIREC, também nas reuniões da CTPPP, para 

facilitar a comunicação e assessoramento técnico desta Câmara.  Explica que esta pauta foi construída 

conjuntamente com o vice presidente e presidente do CBHSF, sendo que os assuntos relacionados pendentes 

não sairão de pauta, enquanto não houver a execução das atividades relacionadas as temáticas propostas.  

 

Debatem sobre a logística da próxima reunião, que fica agendada para os dias 14 e 15/10/2019 em Recife/PE. Na 

sequência, Márcio Pedrosa, sugere que comece a ser viabilizada reuniões a participação por videoconferência.  

 

3. Informes sobre o Eixo 1 – Governança e Mobilização Social 
I.1 Instrumentos de Gestão – Cadastro de Usuários (Trecho incremental); Sistema de Informações sobre 
Recursos Hídricos (SIRH) e Sistema de protocolo 
I.3. Mobilização e Sensibilização Ambiental 
I.4 Métrica Social 

 
Na sequência, Rúbia Mansur, Gerente de Integração da Agência Peixe Vivo, explana sobre a demanda 
relacionada ao Cadastro de usuários (trecho incremental – jusante de Três Marias até Sobradinho). Informa que 
durante a abertura dos envelopes de licitação, a comissão de licitação da Agência Peixe Vivo não habilitou uma 
das empresas concorrentes. Esta então, entrou com liminar na justiça. A Agência está aguardando o resultado 
para prosseguir com o processo, que encontra subjudicie.  Na oportunidade, Johann Gnalindger fala que o 
CBHSF poderá focar posteriormente no levantamento de pontos de lançamentos de efluentes irregulares. Em 
seguida, Rubia Mansur diz que em relação ao Sistema de Informação, a Diretoria do Comitê aprovou na última 
reunião a realização de sua contratação, sendo que o ato Convocatório será publicado em agosto/2019. Já sobre 
o Sstema E-protocolo, explica que é uma ferramenta que acompanha o fluxo dos documentos entre Agência 
Peixe Vivo e CBHSF. Fala que os coordenadores e secretários das Câmaras Técnicas e membros da DIREC 
possuem acesso, na oportunidade os membros da CTPPP, solicitaram que o acesso fosse estendido à todos os 
participantes.  Em relação ao Termo de Referência de Mobilização e Sensibilização Ambiental, fala que recebeu 
três orçamentos, cujos preços estão extremamente discrepantes. De forma, que fez algumas alterações no TDR, 
não em seu objeto, mas visando tornar a contratação e execução possível. Neste momento, a coordenadora da 
Câmara diz que tal TDR deverá voltar para o GT desta Câmara, para avaliação com prazo pré estabelecido, sendo 
que posteriormente deverá ser reapresentado a DIREC para aprovação. Já em relação ao item dos indicadores/ 
métricasinforma sobre a Oficina a ser promovida pelo CBHSF, em parceria com o Observatório das Águas – OGA, 
que será realizado nos dias 01 e 02 de agosto de 2019, em Salvador.  Os membros da Câmara discutem a 
importância de se estabelecerem indicadores para avaliação da gestão e projetos do comitê. A coordenadora da 
Câmara solicita que os membros da CTPPP, George Gurgel e Yvonilde Medeiros, sejam convidados a participar 
por residirem em Salvador. 
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4. Relatório de Atividades da CTPPP – Exercício 2018 
Ainda com a palavra, Rubia Mansur, explica que os membros dos GTs ficaram de encaminhar contribuições para 
melhoria do relatório. Como não recebeu nenhuma, aguardou esta reunião para propor que a Agência Peixe 
Vivo, faça a minuta de aprimoramento e encaminhe para a coordenadora e secretária da Câmara 
ereapresentação na próxima reunião da CTPPP. Todos os membros da Câmara concordam com o 
encaminhamento.  
 
Antes de dar prosseguimento a pauta, Ana Catarina, fala que a DIREC não deu conhecimento à CTPPP das 
Resoluções aprovadas por eles, na última reunião de diretoria que estão relacionadas às atividades inerentes à 
Câmara, mas fez uma varredura nas mesmas para antecipar a participação da CTPPP, oficialmente Fala que a 
CTPPP não irá avaliar documentos prontos, a mesma deve estar inserida nos processos de construção dos 
produtos.  Informa que, quando avaliou traz as seguintes observações: 
 
- Resolução DIREC nº 82/2019 – Dispõe sobre a produção de Termo de Referência específico para a elaboração 
de estudo das ameaças e impactos das barragens de rejeitos na bacia do Rio São Francisco. Com a palavra, a 
coordenadora da CTPPP, diz que antes da contratação da consultoria que irá elaborar o TDR para a contratação 
dos estudos elencados na resolução, a CTPPP deverá verificar o TDR , para avaliar se o que está sendo pedido 
realmente atende às expectativas do Comitê. Com base no art. 3º desta resolução que coloca que “a minuta do 
referido Termo de Referência deverá ser enviada para análise da Câmara Técnica de Planos, Programas e 
Projetos do CBHSF antes de ser submetida ao exame final de sua Diretoria Colegiada;- Resolução DIREC nº 
79/2019 – Regulamenta fluxo de processo de construção do Plano de Aplicação Plurianual – PPA do Comitê da 
Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco – CBHSF. Na sequência, Ana Catarina, fala que irá conversar com a DIREC 
a respeito desta resolução, solicitar sua retificação, em que no seu artigo 3º descreve que “As instâncias do 
CBHSF que irão auxiliar a Agência Peixe Vivo na elaboração do documento serão a Diretoria Colegiada – 
DIREC/CBHSF e Câmara Técnica de Planos, Programas e Projetos – CTPPP, quando esta for solicitada pela 
DIREC”. Porém, a CTPPP, segundo deliberação nº 102, de 6/12/18, tem como atribuição art 2º (letra e; inciso 
III)“analisar o Plano de Aplicação Plurianual (PAP), encaminhado pela entidade delegatária, formulando 
eventuais propostas de alteração”.esta Portanto, a participação da Câmara não é opcional, neste processo 

- Resolução DIREC nº 76/2019 e nº 77/2019 - Aprova a contratação da elaboração de estudo de 
concepção, projeto básico, projeto executivo e execução das obras e serviços para implantação de 
reservatório pulmão no município de Piaçabuçu e aprova a formalização de parceria para contratação da 
execução das obras e serviços para interligação do sistema de esgotamento sanitário do Centro Histórico 
de Penedo com a ETE – Estação de Tratamento de Esgoto respectivamente.  Fala que a CTPPP também 
deverá ser inserida nestes processos, através do GT-Saneamento. 

 
- Resolução DIREC nº 74/2019-  Dispõe sobre a autorização para contratação de Planos Municipais de 
Saneamento Básico. Com a palavra, Jacqueline Fonseca, assessora técnica da Agência Peixe Vivo, contextualiza o 
Chamamento Público Nº 01/2019 e seus critérios de avaliação. Aproveita a oportunidade e fala sobre a 
contratação de consultora (Ana Raquel), através do contrato que a Agência Peixe Vivo tem com a CONSOMINAS. 
Diz que foi uma demanda da diretoria do Comitê para avaliar o grau de implementação dos Planos Municipais de 
Saneamento Básico, verificar o porquê não houve avanço, quais foram as ações dos municípios em curto prazo, 
entender quais as dificuldades dos municípios de tirar o PMSB do papel para inclusive ter apoio do CBHSF neste 
sentido. Explica que a metodologia será através de aplicação de questionário, sendo que foram selecionados 4 
municípios para aplicação da primeira proposta de questionário – piloto. Na sequência, caso necessário, o 
questionário será aprimorado para aplicação nos demais municípios. Fala ainda que a ideia é encaminhar o 
questionário para a CTPPP para contribuições. Com a palavra, Ana Catarina fala sobre a importância de abrir 
caminhos junto as prefeituras. Solicita que seja pautada nas reuniões das CCRs o trabalho contratado. Na 
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oportunidade, Pedro Lessa, fala da importância em se acionar os parceiros do CBHSF como CODEVASF, 
Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO, dentre outros que possuem informações importantes 
relacionadas à saneamento na bacia.  
 
5. Oficina de Planejamento CBHSF 2019/2020 
Pedro Lessa, representante da CTPPP na oficina explana sobre sua percepção do evento, que na sua opinião foi 
negativa. Com a palavra, Rubia Mansur diz que após a oficina, a Agência Peixe Vivo transferiu os resultados 
elencados no produto do facilitador contratado para planilha de plano de ação e acompanhamento das ações 
prioritárias. Diz que foi também feita uma descrição da metodologia. Informa que o vice presidente do comitê 
ficou responsável em acompanhar a execução das ações. Com a palavra, Ana Catarina diz que a Agência Peixe 
Vivo deve trazer o Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco –PRH - SF para o 
planejamento. Na sequência, Rubia Mansur explana que o resultado da oficina foi o levantamento do que as 
pessoas presentes acham que é prioridade de ação para o CBHSF em 2019/2020. A Agência apenas transformou 
isso em um plano de ação. Em seguida, Yvonilde Medeiros, fala que o que a CTPPP poderia trabalhar de manera 
contrária, a câmara pegar o plano e sugerir as prioridades. A gerente de integração da Agência reitera a 
importância na melhoria de comunicação entre a CTPPP, DIREC e APV e estabelecer de forma clara seu fluxo. 
 
6. Atualização das atividades ajustes em função do Planejamento e solicitação de inclusão de atividades pelo 

presidente, Anivaldo Miranda 
Eixo I: Governança e Mobilização Social  
I.1. Instrumentos de Gestão – ENQUADRAMENTO criação de GT;  
A coordenadora da CTPPP, Ana Catarina fala que após uma conversa que teve com o presidente do CBHSF, a 
pauta Enquadramento será prioritária.  
Criação de GT: Yvonilde Medeiros, Maria Nogueira Marques e Renilda Souza, representante da 
SEDHURBS/SE(indicação Pedro Lessa). 
Solicita que o GT leia o que o Plano SF fala sobre enquadramento e apresentar principais diretrizes de projeto 
demonstrativo, na próxima reunião da CTPPP. 
 
1.2. Encontro com os Prefeitos – projetos contratados e demandados pelo CBHSF  
Fala que após conversa com Anivaldo Miranda, sugeriu que o evento fosse adiado para quetenha sucesso, sendo 
que a proposta deve abarcar qual a intenção na realização deste encontro. Deve ser bem formatado.    
 
Eixo V: Biodiversidade e Requalificação Ambiental: (Larissa)  

 OFICINAS, FICHAS E FLUXO DE PROJETOS INCLUINDO A CTPPP ANTES DA IDA DOS PROJETOS PARA AS CCRS  
Ana Catarina, diz que conversou com Anivaldo, a respeito da proposta de oficinas sobre os projetos de 
requalificação ambiental nas CCRs, após receber uma resposta da DIREC informando que essa oficina no 
momento não era prioritária. A mesma informou que o presidente não havia entendido, já que não foi um 
representante da CTPPP que defendeu a ideia na DIREC e sim a Agência Peixe Vivo. Sobre a oficina nas CCRs diz 
que explicou em reunião da DIREC, não defendeu nenhuma ideia, apenas apresentou a demanda e que os 
mesmos solicitaram que em outra reunião DIREC, a secretária da CTPPP fosse convocada justamente para 
apresentar de forma mais detalhada a proposta. Porém, até o momento a mesma não foi convocada, mas que a 
demanda está com a diretoria do comitê. 
 
Eixo II: Qualidade da Água e Saneamento:  
II.1- Monitoramento da Qualidade de Água (Maria Nogueira/IVONILDE) – apresentação da Nota Técnica CTPPP  
O GT está concluindo, juntamente com Agência Peixe Vivo, nova proposta de TDR a ser apresentado em reunião 
com a Agência Nacional de Águas, em 02 de agosto de 2019. 
 



 
 

 

5 
 

II.2- Saneamento (Catarina, Marcio e João) -INFORMES E POSICIONAMENTO – PMSB CONSULTORA CONSOMINAS 
Assunto já elencado acima, no item 4 (Resolução DIREC nº74/19) 
 
NT SUDENE – ANA CATARINA  
Em relação a Nota Técnica elaborada para  SUDENEa fim de subsidiar a reunião do CBHSF, com os governadores 
do nordeste, Ana Catarina informa que ela e Ailton Rocha, coordenador da CTAI (Câmara Técnica de Articulação 
Institucional) elaboraram Nota Técnica, por solicitação do presidente do CBHSF solicitando que o Plano de 
Desenvolvimento do Nordeste leve em consideração o Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio 
São Francisco, e elencou as prioridades do Plano nesta Nota Técnica.  
 
Eixo III: Quantidade de Água e Usos Múltiplos:  
III.x -Conflito de usos da água - Alocação (Yvonilde)  
Yvonilde Medeiros informa que na última reunião já explanou sobre o assunto.  Atividade parada. 
 

 IRRIGANTES IICA  
Não houve.  
 
Os membros da CTPPP decidiram que a pauta relacionada sobre o Edital de Chamamento relacionado as ações 
do semiárido seriam tratadas no primeiro dia da reunião. 
 
Eixo IV: Sustentabilidade Hídrica do Semiárido   
IV.1 – Oficina a acontecer dias 07 e 08.11.2019 em Petrolina e Edital de chamamento para projetos no 
semiárido e função da CTPPP no processo de seleção  
Com a palavra, Jacqueline Fonseca, explana sobre o Edital de Chamamento nº 02/2019 relacionado as ações no 
semiárido. Antes da finalização da apresentação, após críticas e verificação de necessidade de melhorias, os 
membros da câmara aprovaram encaminhamento com a proposta de sua uspensãoe desvinculação do edital de 
Chamamento de Sustentabilidade no semiárido ao seminário sobre este tema previsto a ser realizado em 
novembro.. Foi então decidido que o GT Semiárido irá se reunir para trabalhar na melhoria do edital e 
encaminhar posteriormente à DIREC. Os questionamentos mais recorrentes foram relacionados aos critérios 
estabelecidos, que não são positivos, no sentido de beneficiar quem faz e valores por projetos. Como principais 
falhas identificadas e mencionadas pelos membros, foram o valor de R$1 milhão, para um projeto por CCR, ter 
sido considerado muito elevado, e de ter sido priorizado no Edital: os critérios de negação como ausência de 
políticas públicas na área, mas que sobretudo, considerasse também a concentração de ações em uma 
determinada microbacia; priorizasse projetos integrados; a perspectiva do alcance efetivo e inovação dos 
projetos; a expertise de ações dos proponentes e capacidade de execução; a proposta desse continuidade a 
ações já implementadas; as metodologias do projeto incorporassem o saber local, de forma participativa, 
considerando as experiências e os conhecimentos práticos territoriais e regionais. Como outro item considerado 
para sugerir a suspensão, foi que até a data da reunião , não havia sido apresentando nenhum projeto. Com a 
palavra, Rúbia Mansur explica que os critérios são para desempate e que os valores são para evitar a 
pulverização dos projetos. 
 
 
Dia 24/07/2019 
 
No segundo dia de reunião, a CTPPP contou com a presença do presidente do CBHSF, Anivaldo Miranda, no 
turno da manhã. Este fala que durante a semana irá participar do evento Diálogo  Hidroviáveis, em Três Marias e 
Pirapora, em que serão discutidos a navegação na bacia. Fala ainda que o próximo ano, considerando que 
haverá processo eleitoral, será conturbado, neste sentido solicitou a Agência Peixe Vivo que adiantasse diversas 
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ações e contratações. Explana sobre o monitoramento de qualidade da água que está vinculado ao contrato de 
gestão, que também finaliza no próximo ano.  Fala ainda que o CBHSF deve avançar com o enquadramento. Na 
oportunidade, Ana Catarina fala sobre as ações da CTPPP para o monitoramento e enquadramento. Em seguida, 
Anivaldo Miranda fala sobre a contratação de consultor, Leonardo Mitre, cujo produto será base para o início 
das discussões relacionadas ao Pacto das Águas. Tal resultado será apresentado à câmara quando estiver 
pronto. Com a palavra, Ana Catarina pede que a CTPPP através dos seus grupos de trabalho sejam inseridos 
nesses processos, como por exemplo, avaliação dos TDR de contratação das consultorias, para que a câmara 
conheça o que está sendo pedido. Na oportunidade pede oficialmente a suspensão do edital de chamamento nº 
02/2019, para que o GT Semiárido possa contribuir. A suspensão foi aprovada pelo presidente do CBHSF. Na 
sequência, Anivaldo Miranda fala sobre a proposta do Encontro dos Prefeitos da Bacia, em que será necessário 
uma articulação com Ministérios, FUNASA, Codevasf, deputados, comissões, dentre outros. Fala ainda que a 
DIREC solicitou ao jurídico da Agência Peixe Vivo a inclusão do comitê como amicus curiae no processo da VALE 
relacionado ao rompimento da barragem de Brumadinho. Após debates, o presidente do CBHSF se despede 
para prosseguir viagem para Três Marias.   
 
1. Eixo IV: Sustentabilidade Hídrica do Semiárido   
IV.1 – Oficina a acontecer dias 07 e 08.11.2019 em Petrolina e Edital de chamamento para projetos no semiárido e 
função da CTPPP no processo de seleção  
 
No turno da tarde, dando prosseguimento a reunião, foi debatido a programação do Seminário sobre Semiárido 
a ser realizado em 07 e 08 de novembro de 2019 em Petrolina. Após algumas alterações a programação foi 
aprovada. Ficou estabelecido que, no dia 12 de agosto de 2019, em Recife será realizada reunião com o GT 
Semiárido para aprimoramento do edital de chamamento.  
 
2. Eixo VI – Uso da Terra e Segurança de Barragens / Carta de Brasília 
 
Em relação ao eixo, Ana Catarina fala sobre o Seminário sobre Segurança de barragens realizado no dia 15 de 
maio em Brasília/DF. Diz que o consultor contratado não atendeu as expectativas. Com a palavra, Rúbia Mansur 
fala que o mesmo encaminhou relatório do evento, porém não foi autorizado o pagamento. Na sequência, Ana 
Catarina fala sobre a resolução DIREC que solicita a Agência a contratar estudo relacionado ao tema. Diante do 
exposto o GT Segurança de Barragem deverá apresentar na próxima reunião da CTPPP diretrizes para 
contratação de consultoria para elaboração do TDR.   

 
Assuntos Gerais: Sobre estabelecer fluxo de comunicação entre CTs/DIREC/APV: O GT encaminhar/aprovar, 
haverá concordância com os demais membros da Câmara. Caso os prazos vençam, dar prosseguimento ao 
processo.  
Todos os encaminhamentos e memórias das reuniões encaminhar para e-mail da DIREX (Diretoria Executiva do 
Comitê) 

 
3. Encerramento 

Não havendo mais nada a tratar, a reunião foi encerrada.  

 
Abaixo quadro resumo dos encaminhamentos.  

Belo Horizonte/MG, 23 e 24 de julho de 2019 

Ana Catarina Pires de Azevedo Lopes 

Coordenadora da CTPPP 

Larissa Alves da Silva Rosa 

Secretária da CTPPP 
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RESUMO DOS ENCAMINHAMENTOS – CTPPP (23 e 24/07/2019) 

 ENCAMINHAMENTO RESPONSÁVEL PRAZO 

1. Corrigir memória da última reunião CTPPP (deixar mais objetiva) APV (Rúbia) Outubro/2019 (próxima reunião) 

2. Defesa dos assuntos encaminhados pela CTPPP nas reuniões da DIREC Membro designado da CTPPP Sempre que houver demanda 

3. Melhoria comunicação entre instâncias do CBHSF e APV DIREC Próxima reunião DIREC 

4. Necessidade presença de membro da DIREC nas reuniões da CTPPP DIREC Sempre que houver reunião da CTPPP 

5. Melhoria no Relatório de Atividades da CTPPP- Exercício 2018 APV (Rúbia) Outubro/2019 (próxima reunião) 

6. Trabalhos da consultora PMSB deverá ser acompanhado pela CTPPP APV (área técnica) Enquanto durar o contrato 

7. Encaminhar questionário e TDR contratação consultora PMSB APV Imediato 

8. Pautar nas CCRs o trabalho a ser desenvolvido pela Consultora APV Nas reuniões CCR 

9. CTPPP deverá apresentar por e-mail sugestões de melhoria ao questionário CTPPP 02/08/2019 

10. Encaminhar para CT os municípios da calha do SF que possuem e não 

possuem PMBS 

APV (área técnica) Não estabelecido 

11. Encaminhar TDR Sensibilização Ambiental para George Gurgel APV (Rúbia) Imediato 

12. Encaminhar contribuições, se for o caso no TDR Sensibilização George Gurgel Até 07/08/2019 

13. Convidar George Gurgel e Yvonilde para oficina indicadores - SSA APV (Rúbia) Imediato 

14. Estabelecer diretrizes em relação ao enquadramento SF GT Enquadramento Outubro/2019 (próxima reunião) 

15. Estabelecer diretrizes em relação a contratação de consultor para 
elaboração de TDR estudos Segurança de Barragens 

GT Segurança de Barragens Outubro/2019 (próxima reunião) 

16. Suspenção Edital de Chamamento 2/2019 – Semiárido CTPPP 24/07/2019 

17. Reunião GT Semiárido para aprimoramento do Edital GT Semiárido 12/08/2019 - Recife 

 

AGENDA CTPPP: 

- Próxima reunião CTPPP: 14 e 15/10/2019 – Recife/PE  
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- Pautar na próxima CTPPP: 
 - Memória da reunião março e julho 

- Início da construção do PAP 
- Diretrizes enquadramento 
- Diretrizes contratação consultoria estudos Segurança de Barragens 
- Relatório Atividades CTPPP – Exercício 2018  
- Apresentação Edital Semiárido aprimorado pela CTPPP (socialização com os demais membros) 
 

- Reunião GT Semiárido 12/08 - Recife 
 


	Participantes:

