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AJUDA MEMÓRIA DA REUNIÃO  
 
Câmara Técnica de Planos, Projetos e Programas (CTPPP/CBHSF) 
Data: 13 e 14 de fevereiro de 2020 
Local: Sede da Agência Peixe Vivo – Belo Horizonte/MG 
Horário: 13/02/2020: 09h – 18h 
     14/02/2020: 09h – 12h 
 
Quadro resumo dos encaminhamentos anexo à Ajuda Memória 
Participantes: 

Nome 
Instituição 

 

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

2 João Machado Gonçalves AFAF – Associação dos Fruticultores da Adutora da Fonte 

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

4 Johann Gnadlinger IRPAA – Instituto Regional da pequena Agropecuária Apropriada 

5 Maria Nogueira Marques OSCATMA – Org. Sócio Cult. Amigos do Tur. e do Meio Ambiente 

6 Márcio Tadeu Pedrosa COMLAGO  

7 João Paulo Leitão de Melo Consórcio de Desenv. Sustentável da Diamantina 

8 George Gurgel Instituto Ecoengenho 

9 Larissa Alves da Silva Rosa – (vídeo conferência) MDR – Ministério do Desenvolvimento Regional 

10 Yvonilde Medeiros – (vídeo conferência) UFBA – Universidade Federal da Bahia 

CONVIDADOS/DEMAIS PARTICIPANTES 

11 Rubia Mansur APV - Agência Peixe Vivo 

12 Flávia Mendes Agência Peixe Vivo 

13 Jaqueline Fonseca Agência Peixe Vivo 

14 Laura Araujo Agência Peixe Vivo 

 
Dia 13/02/2020 
1. Abertura e verificação de quórum 
A coordenadora da CTPPP, Ana Catarina faz a verificação do quórum e abre a reunião às 09h00 

dando boas-vindas a todos. Na oportunidade fala que no primeiro momento a reunião será 

realizada apenas com os membros da Câmara sem presença da equipe da Agência Peixe Vivo e 

sem presença dos participantes via Videoconferência. 

As 10h20 a equipe da APV é chamada e videoconferência liberada. Dando prosseguimento a 

reunião, a coordenadora da CTPPP informa que as atas das reuniões do exercício 2019 não 

serão aprovadas. 

 
2. Informações a serem prestadas pela Agência Peixe Vivo 
 
Na sequência, a Gerente de Integração da Agência Peixe Vivo, Rúbia Mansur, presta 

esclarecimentos em relação aos seguintes itens: 
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 - Mobilização e Sensibilização Ambiental: Em processo de busca de orçamentos para 

verificação do preço médio dos serviços para posteriormente licitar. 

 - Métrica Social e indicadores: com relação à oficina de indicadores, realizada em 

agosto de 2019 em Salvador/BA. Informa que Ângelo Lima, facilitador da oficina, 

encaminhou relatório que foi repassado pela APV para o e-mail de todos os 

participantes. Informa que a monitoria do resultado da oficina não ficou a cargo da APV.  

Encaminhamento: Os membros da CTPPP solicitam que o relatório seja encaminhado 

para os membros da Câmara, para conhecimento.   

 - III Simpósio da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco: Diz que o simpósio já está bem 

estruturado, sendo o FIENPE – Fórum das Instituições de Ensino e Pesquisa da Bacia do 

Rio São Francisco, responsável pela sua estruturação, condução e relatoria. Informa 

ainda que as inscrições, assim como submissão de trabalhos estão abertas. Informa que 

a Agência Peixe Vivo está no momento na fase de convite dos palestrantes e demais 

demandas relacionadas ao evento. Na oportunidade, George Gurgel questiona a 

ausência do contato da atual comissão científica com a comissão do simpósio anterior, 

realizado em Aracaju/SE, em 2018, e informa que conversará com Anivaldo, presidente 

do CBHSF, a respeito. Sugere que a atual comissão se articule com a comissão anterior. 

Em seguida, Johann Gnadlinger fala que o II SBHSF não teve um fechamento oficial e 

alerta para que este não siga o mesmo caminho. Com a palavra, Rúbia Mansur informa 

que a Diretoria Colegiada do CBHSF – DIREC aprovou o custeio dos coordenadores das 

Câmaras Técnicas, para participarem do referido evento. Em seguida, Ana Catarina 

pergunta aos membros quem gostaria de comparecer ao Simpósio, para encaminhar 

solicitação de autorização de custeio para Diretoria do Comitê. Membros que 

manifestaram interesse: João Paulo, João Machado, Anselmo Caires, Johann 

Gnadlinger, Larissa Rosa e George Gurgel.  

 - Expedição Científica do Rio São Francisco: Informa que o relatório da expedição ainda 

está sendo elaborado pela comissão organizadora com previsão de conclusão em junho 

deste ano. Em seguida, Ana Catarina fala que após uma conversa com o coordenador 

da expedição, Prof. Emerson da UFAL, percebeu que há diversos pontos coincidentes no 

relatório com o processo de contratação, em curso, para monitoramento da água no 

Baixo São Francisco. Solicita que seja enviado o relatório da expedição realizada 

anteriormente em 2018. Propõe que as conclusões do relatório da expedição, sejam 

avaliadas tendo como referência o Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do 

Rio São Francisco, 2015-2026.  

Encaminhamento: APV irá solicitar à coordenação da expedição o relatório 2018 e 

repassá-lo aos membros da CTPPP 

 - I Seminário de Pesca Artesanal da BHSF: Com relação ao seminário com os pescadores 

artesanais da BHSF, realizado em outubro de 2019 em Penedo/AL, avalia que foi 

extremamente proveitoso e elogiado. Informa que foi elaborado o relatório do 

seminário, sendo que a DIREC já fez encaminhamentos em relação às demandas 

solicitadas pelos pescadores, todas registradas na relatoria. Diz ainda que o mesmo se 

encontra disponível no site do CBHSF. Na oportunidade Johann Gnadlinger questiona a 

ausência de pescadores da Bahia, e que os próprios pescadores do comitê não foram 
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convidados. Com a palavra, Rubia Mansur informa que as indicações dos pescadores foi 

tarefa realizada pela CTCT – Câmara Técnica de Comunidades Tradicionais do CBHSF, 

sendo que todos os pescadores membros do CBHSF estiveram presentes no seminário. 

Diz que de fato, houveram duas indicações extemporâneas de pescadores da Bahia, no 

qual apenas um conseguiu estar presente. 

 - Conflito de uso da água – Alocação – Irrigantes IICA. Comunica que não há fato novo 

em relação à possibilidade de parceria, em que a Procuradoria Federal especializada 

junto a ANA emitiu Parecer n. 00137/2019/PFE-ANA/PFEANA/PGF/AGU, em 19 de julho 

de 2019, dispondo que por falta de autorização legal e previsão normativa, opinam 

sobre a ilegalidade da possibilidade jurídica do CBH celebrar instrumentos de 

Cooperação Técnica Internacional com organismos internacionais para consecução de 

atividades e programas de interesse comum, utilizando-se recursos da fonte 

orçamentária 166 – cobrança pelo uso dos recursos hídricos, segundo legislação 

pertinente.  

 - Relatório de Atividades 2018 e 2019. Rúbia Mansur explica que na primeira reunião da 

CTPPP de 2019 foi solicitado que o relatório fosse elaborado de forma mais robusta, 

não trazendo apenas as reuniões realizadas em 2018 e sim as atividades dos GTs, 

dentre outros. Neste sentido, cada GT iria fazer sua colaboração. Na segunda reunião 

de 2019, não houve contribuições e com a concordância de todos a APV iria minutar 

novo relatório e encaminhar para colaborações. A secretaria da CTPPP, Larissa Rosa fez 

suas contribuições, no entanto não foram consolidadas no relatório final. Ainda com a 

palavra, Rubia Mansur explica que não trouxe o relatório de 2019 para apreciação, pois 

aguarda o fechamento de 2018 para seguir a mesma metodologia.  

Encaminhamento: Rúbia e Larissa irão consolidar o relatório de atividades de 2018 e 

após sua aprovação será elaborado o de 2019 nos mesmos moldes.  

 

Em seguida, a coordenadora da CTPPP fala sobre a Oficina de Sustentabilidade Hídrica no 

Semiárido realizada em Petrolina/PE, em novembro de 2019, destacando alguns pontos 

negativos, como, por exemplo, a ausência de palestrantes. Passa a palavra para Larissa Rosa, 

responsável pela relatoria do evento que explana sobre o relatório, em que sistematizou as 

discussões do evento e propôs contribuições para implementação do eixo IV do Plano de 

Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco. Em seguida, Johann Gnadlinger 

elogia a relatoria e sugere que o mesmo seja complementado com recomendações e 

proposições. Diz que irá encaminhar para a relatoria sugestões de melhoria.       

Encaminhamento: Johann Gnadlinger irá encaminhar sugestões. A APV irá compilar e pautar na 

próxima reunião para aprovação e posterior publicação.  

 

Na sequência, Ana Catarina passa palavra para Flávia Mendes, coordenadora técnica da Agência 

Peixe Vivo para apresentar os demais pontos da pauta: 

 - Cadastro de usuários de recursos hídricos no trecho incremental do rio São Francisco: 

Explica que o processo de contratação de empresa para realizar o cadastramento de 

usuários encontra-se parado, pois está sob judice aguardando decisão da 12ª Vara da 

Justiça Federal. Na oportunidade foi convidada a assessora jurídica da APV, Natália 
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Blum, para esclarecer, esta informa que atualmente existem dois atos convocatórios 

sob judice: Ato Convocatório 02/2019 – Contratação de pessoa jurídica para 

levantamento de uso de recursos hídricos no trecho incremental do Rio São Francisco 

por meio de perfilamento a laser aerotransportado e o Ato Convocatório 09/2019 – 

Contratação de consultoria especializada para desenvolvimento de um sistema de 

previsão hidrológica e hidrodinâmica como suporte à decisão operativa da Usina 

Hidrelétrica - UHE Três Marias para manutenção e restabelecimento de Lagoas 

marginais no trecho mineiro da Bacia Hidrográfica do rio São Francisco.   Informa que a 

APV tem monitorado esses processos.   

 - Sistema de Informações RH – SF. Flávia Mendes informa que o contrato com a 

empresa foi assinado no final de janeiro de 2019. No momento está sendo constituído 

um grupo de acompanhamento, cuja composição deve ter um representante da CTPPP. 

Com a palavra, Ana Catarina pergunta aos membros presentes quem tem interesse em 

fazer parte deste grupo. Ato contínuo, Yvonilde Medeiros se manifesta interessada. 

Neste sentido, a indicação da CTPPP é Yvonilde Medeiros como titular e George Gurgel 

como suplente, para acompanhar os trabalhos desta contratação.  

 - Elaboração de estudo sobre Pacto das Águas: Com a palavra a coordenadora técnica 

da Agência Peixe Vivo informa que o serviço foi finalizado e apresentado na última 

reunião Plenária do CBHSF. Informa que irá enviar o material aos membros da CTPPP. 

Na sequência, Rubia Mansur diz que o estudo poderá subsidiar a DIREC na elaboração 

de Deliberação do comitê sobre essa temática.  

Encaminhamento: Encaminhar material Pacto das águas.  Resp. Flávia  

 - Monitoramento de qualidade da água no Baixo São Francisco. Informa que o processo 

está em licitação, cuja conclusão está prevista para fevereiro de 2020.  

 

No período vespertino, seguiu o acompanhamento dos Grupos de Trabalho, responsáveis 

por cada Eixo Temático do Plano de Bacias: 

 

3. Discussões por Eixo Temático 

 

 Eixo II: Qualidade de água e saneamento: 

 - Consultoria para levantamento do status dos Planos Municipais de Saneamento 

Básico - PMSB elaborados na bacia do rio São Francisco. Com a palavra, a 

coordenadora da CTPPP questiona que a Câmara não foi acionada para auxiliar na 

construção das especificações do questionário a ser aplicado aos gestores 

municipais e prestadores de serviços de saneamento. Diz que em oportunidade foi 

convidada pelo município de Traipu para auxiliar na resposta do questionário 

enviado ao munício e percebeu que o questionário aplicado não espelha a 

realidade dos municípios.  Jacqueline Evangelista, coordenadora técnica da APV, 

explica que na reunião da CTPPP realizada em BH no ano passado houve esse 

questionamento, sendo que encaminhou este questionário para colaborações e 

não obteve retorno.  Os membros da CTPPP constatam que assim como o Edital 

lançado, em 2019, para seleção de projetos para o eixo VI de sustentabilidade 
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hídrica no semiárido, o Edital lançado este ano, para projetos de saneamento rural, 

não passou por análise prévia desta Câmara e que os critérios e as metas não estão 

relacionados com o Plano de Bacias. Jonhan Gnalindger, retoma a Deliberação 

CBHSF nº 97, aprovada em 2017, que já trata de critérios de seleção de projetos. 

Encaminhamento: Socializar o Edital com a CTPPP, para discutir e redefinir os critérios, se 

for o caso. 

- A APV, complementa que o CBHSF já apoiou 48 Planos Municipais de Saneamento, com 

recurso da cobrança pelo uso dos recursos hídricos na Bacia.  

 

Na oportunidade foram retomados pelos membros outros assuntos operacionais que 

implicam no funcionamento da Câmara como por exemplo, a determinação recente de 

que a diária deverá cobrir alimentação, transporte e deslocamento urbano Rúbia 

Mansur, explica que a questão da diária foi uma determinação da Agência Nacional de 

Águas e que a Agência Peixe Vivo enviou ofício não concordando com essa questão, no 

entanto, não foi acatado. Com a palavra, Rúbia Mansur explica que vários dos atritos 

entre APV e CTPPP são devido a falta de normatização de um fluxo. Diz que a câmara 

técnica é assessoria da diretoria, neste sentido a APV não tem autonomia de 

encaminhar nada diretamente para CT sem a concordância da DIREC, a não ser 

atividades de encaminhamento de praxe da secretaria executiva. Na sequência, Ana 

Catarina fala que não há que se falar em fluxo devido a dinâmica do trabalho, sendo 

que a APV poderá encaminhar/acionar a CTPPP em todas as contratações que envolvam 

vinculação ao PRH-SF sem que a mesma seja demanda pela DIREC. Após discussões 

Rúbia Mansur sugere, se for o caso de realizarem uma reunião entre a APV, CTPPP e 

DIREC do CBHSF para melhor alinhamento, pois todas as reuniões tem sido desgastante 

para ambos os lados. Todos os membros da CTPPP concordam em se reunirem com a 

Diretoria Colegiada, para sanar estas questões.  

 

 Flávia, coordenadora técnica da APV, fala sobre a elaboração do projeto básico e 

executivo para implantação do Sistema de Abastecimento de Água SAA Kariri Xocó, 

localizado em Porto Real do Colégio/AL, que teve concluídos o Estudo de Concepção e o 

Projeto Básico, estando em fase de elaboração o Projeto Executivo.  

 

 Eixo III – Quantidade de água e usos múltiplos: 

 

 Irrigação – Paramirim: Flávia, coordenadora técnica da APV, informa que foi 

contratada empresa executora das obras de implantação de 18 comportas e canais 

hidráulicos no perímetro irrigado do Vale do Rio Paramirim, na Bahia, sendo que a 

Ordem de Serviço foi assinada no dia 20/01/2020. 

 Projeto Urucuia – Flávia explica que a CTAS está debatendo sobre minuta de TDR 

sobre estudos relacionados ao aquífero Urucuia. Na sequência, Prof. Yvonilde relata 

a existência de um grupo de estudos composto pela Universidade de Viçosa e a 

Universidade do Nebraska (EUA), mas que ouviu críticas aos resultados dos estudos, 
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e que por isso a CTAS deve ter uma visão mais qualitativa sobre o projeto, para que 

não haja confrontos posteriores. 

 

 Eixo IV – Sustentabilidade Hídrica no Semiárido 

 O Edital lançado no segundo semestre de 2019, recebeu 54 propostas de projetos. 

Cabe às Câmaras Consultivas Regionais analisarem e definirem os 2 que serão 

apoiadas por Região Fisiográfica; 

 
Dia 14/02/2020 
 Eixo V: Biodiversidade e Requalificação Ambiental 
A reunião se iniciou às 09h20 com uma discussão sobre os projetos do CBHSF em andamento e 
sobre o fluxo de entrada dos mesmos para possível financiamento. A Agência Peixe Vivo 
apresentou um mapa com os 24 projetos de requalificação ambiental, já apoiados pelo Comitê. 
Larissa Rosa, que coordena este eixo, sugeriu que o shapefile com a espacialização dos projetos 
fosse compartilhado com a Câmara. Acrescenta que já encaminhou propostas: de ficha técnica 
de acompanhamento dos novos projetos e de uma oficina de avaliação de execução dos 
projetos realizados, conforme solicitado em 2018 pela DIREC, e que aguarda orientações e 
novas demandas, para que possa contribuir tecnicamente para alavancar a implementação 
deste Eixo. 
 
Ficaram pendentes para serem discutidas na próxima reunião, a atualização do Plano de 
Aplicação Anual (PAP-2021-2023) e o monitoramento dos resultados da Fiscalização Preventiva 
Integrada – FPI.  
 
A reunião encerrou-se com a discussão da data da próxima reunião que atendesse a maioria das 
pessoas. Ficando acertado que irá ocorrer em 07 e 08 de maio de 2020.  
 
 Por fim, sem mais assuntos a tratar, a reunião foi encerrada. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

4. Abaixo quadro resumo dos encaminhamentos.  

 ENCAMINHAMENTO RESPONSÁVEL PRAZO 

1. Encaminhar relatório Oficina Indicadores para CTPPP APV Imediato 

2. Encaminhar relatório I expedição Baixo para CTPPP APV Imediato 

3. Pautar aprovação Relatório CTPPP2018 para aprovação e 

posterior confecção do de 2019 

APV Próxima 

Reunião 

4 Compilação Relatório Oficina Semiárido APV, Johann e 

Larissa 

Próxima 

reunião 

5 Encaminhar material Pacto das águas para CTPPP – 

apresentação plenária 

Flávia (APV) Não 

determinado 

6 Lembrete para pautar – pendência de aprovação 

- Minuta Memória reunião CTPPP março/2019 Salvador 

- Minuta Memória reunião CTPPP julho/2019 Belo Horizonte 
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- Minuta Memória reunião CTPPP outubro/2019 Recife 

- Minuta memória reunião fevereiro/2020 Belo Horizonte 

(esta) 

- Relatoria Oficina Sustentabilidade Semiárido para publicação 

- Relatório Atividades CTPPP 2019 para publicação 

- Elaboração e aprovação relatório Atividades CTPPP 2020 

 
 

Belo Horizonte, 13 e 14 de fevereiro de 2020 

 

 

 

Ana Catarina Pires de Azevedo Lopes 

Coordenadora da CTPPP 

Larissa Alves da Silva Rosa 

Secretária da CTPPP 

 

 
 
 
 


