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AJUDA MEMÓRIA DA REUNIÃO 
 
Câmara Técnica de Planos, Projetos e Programas (CTPPP/CBHSF) 
Data: 01 de fevereiro de 2021 
Local: Videoconferência  
Horário:  13h30 às 17h30 
 
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 de Morro do Chapéu 

3 George Gurgel Instituto Ecoengenho 

4 Johann Gnadlinger IRPAA – Instituto Regional da pequena Agropecuária Apropriada 

5 Márcio Tadeu Pedrosa COMLAGO  

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

7 Pedro de Araújo Lessa SEDURBS/SE 

8 Yvonilde Medeiros  UFBA – Universidade Federal da Bahia 

CONVIDADOS/DEMAIS PARTICIPANTES 

9 Rúbia Mansur Agência Peixe Vivo 

10 Thiago Campos Agência Peixe Vivo 

11 Mauricio Oliveira Agência Peixe Vivo 

12 Luiza Baggio Comunicação CBHSF 

 
1. Abertura e verificação de quórum 

A coordenadora da CTPPP, Sra. Ana Catarina faz a verificação do quórum e abre a reunião às 

14h20 dando boas-vindas a todos.  

 

2. Aprovação das Ajudas Memória das Reuniões CTPPP 13 e 14/02/2020 (Belo 

Horizonte/MG) e 13/10/2020 (Videoconferência) 

Com a palavra, a Sra. Ana Catarina faz algumas ressalvas em relação a memória da reunião do 
dia 14 de fevereiro de 2020. Solicita a inclusão da crítica da Sra. Yvonilde ao Projeto Urucuia e a 
data que foi acordada para a reunião seguinte da CTPPP. Na memória da reunião do dia 13 de 
outubro de 2020, ela solicita a inclusão da menção à Deliberação 97/2017 e do nome do Sr. 
João Paulo Leitão como coordenador do GT de Segurança de Barragem. Após essas e outras 
ressalvas pontuais as memórias foram aprovadas. 
 
3. Informes da Agência Peixe Vivo 

A Gerente de Integração da Agência Peixe Vivo, Sra. Rúbia Mansur, presta esclarecimentos em 

relação aos relatórios de atividades da CTPPP de 2018, 2019 e 2020. Explica que o relatório de 

atividades de 2018 já foi aprovado na reunião da Câmara. A Sra. Ana Catarina solicita o reenvio 

dos relatórios de 2018 e 2019 para os membros. A Sra. Rúbia Mansur explica que, antes de 

atender essa solicitação, irá revisar os relatórios, observando o que é minuta de memória e o 
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que já foi aprovado para atualização e posterior publicação. Diz ainda que o relatório de 2020 

será desenvolvido com o apoio da equipe de comunicação e que será um relatório de todas as 

CTs do CBHSF. Na oportunidade, a coordenadora da CTPPP solicita ao Sr. Thiago Campos, 

sempre que a pauta das reuniões envolver apresentação de projetos, que a planilha de status 

dos projetos seja atualizada e encaminhada previamente aos membros. Na sequência, o Sr. 

Thiago Campos realiza apresentação sobre os investimentos da Agência Peixe Vivo demandados 

pelo CBHSF. 

 

- Elaboração de projeto executivo para limpeza da Lagoa de Itaparica em Xique-Xique/BA. O 

gerente de projetos explica que o projeto está com seu contrato em andamento, com a 1ª 

etapa de levantamentos concluída e com a 2ª etapa, de elaboração do projeto, com previsão de 

início para fevereiro de 2021. O Sr. Pedro Lessa questiona quem é o empreendedor da lagoa e o 

Sr. Thiago Campos explica que é o Estado da Bahia. Após debates sobre essa questão, a Sra. Ana 

Catarina questiona se o Governo da Bahia está presente neste trabalho, visto que o contrato 

está em andamento, solicitando que a referida instância seja inserida caso não esteja envolvida. 

O Sr. George Gurgel sugere um padrão de acompanhamento dos projetos e que seja dada uma 

atualização em todas as reuniões da CTPPP. 

 

- Projeto Kariri-Xocó. O projeto executivo já foi aprovado, mas o início ainda não foi autorizado 

pela liderança indígena devido à existência de conflito interno. 

 
- Projeto Urucuia. O contrato teve início no dia 05 de janeiro de 2021 e a CTPPP indicou o Sr. 

Johann Gnadlinger e o Sr. George Gurgel como representantes, mas o plano de trabalho ainda 

não foi aprovado. 

 
- Resolução DIREC 95/2020 (contratação de consultoria para avaliação das consequências da 

privatização do setor elétrico para bacia hidrográfica do Rio São Francisco). Thiago Campos 

explica que a demanda está em análise, mas será necessária a validação da assessoria jurídica 

para que a APV possa dar continuidade à ação. Este explica ainda que será solicitado o apoio à 

CTIL para amadurecimento da proposta. 

 
- Resolução DIREC 97/2020 (Projetos de Sustentabilidade Hídrica no Semiárido). O Sr. Thiago 

Campos informa que as respectivas CCRs estão acompanhando a execução dos projetos e que 

seis estão em fase de elaboração (Alto, Submédio e Baixo) e dois já foram elaborados (Médio), 

sendo necessária apenas a apresentação aos demandantes. Na sequência, o Sr. Pedro Lessa 

questiona se os governos estaduais estão participando diretamente dos projetos. O Sr. George 

Gurgel sugere que todos os projetos aprovados sejam comunicados oficialmente aos 

representantes de cada estado.  

 
- Resoluções DIREC 104/2020 (Projeto Guavinipan). Encontra-se em fase de licitação, 

aguardando o resultado do processo. 

 

- Resolução DIREC 105/2020 (UHE Formoso). A consultoria já foi realizada e o material está 

disponível em formato digital. A elaboração de um livro físico encontra-se em curso. A Sra. 
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Rubia Mansur explica que desde 2020 seminários sobre esta temática vêm sendo realizados e 

que o último será realizado no primeiro semestre de 2021. 

 

- Resolução DIREC 106/2020 (Estudo de impactos ambientais em decorrência da Usina Nuclear 

em Itacuruba/PE). A minuta do TDR foi aprovada em 21 de janeiro de 2021 e a publicação do 

ato convocatório está prevista para acontecer em fevereiro de 2021. 

 

Sobre as Resoluções supracitadas (105 e 106/2020) a Sra. Ana Catarina pede ao Sr. Thiago 

Campos que as relacione com a Resolução 110/2020 (elaboração de documento para o 

acompanhamento e manifestação do CBHSF em processos de regularização de 

empreendimentos potencialmente poluidores/degradadores na bacia hidrográfica do rio São 

Francisco) nas próximas reuniões da CTPPP.  

 

-Deliberação Normativa CBHSF nº118/2020 (Modelo Conceitual Pacto das Águas). O Sr. Thiago 

Campos explica que o modelo foi aprovado em Reunião Plenária no dia 17 de dezembro de 

2020. O Sr. Johann Gnadlinger ressalta a importância de que a proposta seja levada adiante por 

algum grupo ou câmara, considerando o tempo prolongado relativo ao processo. 

 

-Deliberações Normativas CBHSF nº 120/2020 (PAP 2021/2025) e nº 121/2020 (POA 2021). 

Thiago Campos informa que tais deliberações foram aprovadas pelo plenário do CBHSF em 

dezembro de 2020, explica brevemente a construção desses documentos e agradece o apoio e 

participação da CTPPP nessa construção. Na sequência, Sra. Ana Catarina solicita que o 

desempenho do PAP seja apresentado a cada reunião da CTPPP, com descrição das dificuldades 

e facilidades, a fim de que esta Câmara Técnica possa auxiliar a APV na execução. O Sr. Thiago 

Campos explica que o acompanhamento vai poder ser feito mensalmente, por meio da 

atualização do POA, pelas páginas virtuais, tal como no SIGA São Francisco. 

 

– Aprovação de leis municipais de Saneamento Básico em municípios contemplados pela 

elaboração dos Planos Municipais de Saneamento Básico. O Sr. Thiago Campos informa que 

existe uma análise defasada, datada de 2018, mas que até maio de 2021 a APV irá realizar uma 

nova pesquisa para atualizar o banco de dados e encaminhamentos do CBHSF e instâncias. O Sr. 

George Gurgel sugere que a APV levante os contatos das Câmaras Municipais dos municípios 

contemplados pelos PMSB. O Sr. Márcio Pedrosa ressalta que isso consiste num desafio, dada a 

dificuldade de contato com essas Câmaras, em especial com as dos municípios menores. A Sra. 

Ana Catarina sugere que as CCRs e os Ministérios Públicos auxiliem na resolução deste 

problema, considerando a proximidade dessas instâncias com os municípios. Johann chamou 

atenção para incluir na elaboração dos planos de saneamento básico as tecnologias 

renovadoras do saneamento na área rural (a exemplo de reuso da água) apresentadas e 

recomendadas na Oficina de Sustentabilidade Hídrica no Semiárido.  

 

- FPI: Na sequência, a Sra. Rubia Mansur fala que em 2021 a execução deste recurso terá como 

foco o desenvolvimento de indicadores das operações da FPI especificamente em relação aos 

Recursos Hídricos, atendendo inclusive uma recomendação da auditoria da ANA em relação ao 
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programa. A Sra. Yvonilde Medeiros reitera a importância da clareza da relação entre FPI e 

recursos hídricos. 

 

4. Informes do GT/CTPPP 

- GT SIGA e GT Enquadramento. A Sra. Yvonilde Medeiros apresenta o andamento do GT SIGA, 
elogiando o trabalho que vem sendo feito e ressaltando a utilidade da plataforma para o 
desenvolvimento de pesquisas e para a divulgação das ações do CBHSF. Sobre o GT 
Enquadramento, ela solicita informações sobre a contratação da empresa executora. O Sr. 
Thiago Campos informa o status da contratação e diz que a previsão de contratação é para o 
mês de fevereiro deste ano.  
 
- GT Monitoramento. Na sequência, a Sra. Maria Nogueira apresenta o desenvolvimento do 
projeto de Monitoramento do baixo São Francisco. Diz que o projeto foi concluído com êxito e 
sugere que para a próxima reunião seja apresentado um resumo das principais informações dos 
resultados do projeto. A Sra. Yvonilde Medeiros solicita o encaminhamento dos relatórios 
produzidos.  
 
- GT Barragens. Na sequência, a Sra. Ana Catarina faz suas observações sobre o GT Saneamento, 
apontando a dificuldade e a morosidade na resposta sobre a contratação de estagiários que foi 
solicitada na última reunião do referido grupo de trabalho. A Sra. Rúbia Mansur explica as 
dificuldades de se prosseguir com a contratação solicitada, sendo elas a questão financeira – 
visto que o custeio dessa ação seria da entidade Delegatária e tal contratação não estava no 
planejamento inicial – e os requisitos mínimos para contratação de estagiários que não se 
encaixam na situação descrita. Explica também que informou o status da demanda ao Sr. João 
Paulo Leitão e que aguardava um retorno da diretoria para formalizar a questão para câmara 
técnica. A Sra. Ana Catarina questiona mais uma vez a falta de informações sobre esses fatores 
impeditivos e diz que o encaminhamento do GT está aguardando resposta da DIREC ao Oficio 
CTPPP 04/2020.  
 
- Resolução DIREC 112/2020 (restrição de uso), a Sra. Ana Catarina alega sobrecarga e 
indisponibilidade dos membros da CTPPP para atender a demanda da DIREC relacionada na 
resolução nº 112/2020. O Sr. George Gurgel explica que o trabalho é muito específico e que 
dentro da Câmara não há nenhum especialista no tema, mas que o os membros podem dar 
apoio caso haja a contratação de um consultor ou especialista técnico. A Sra. Yvonilde Medeiros 
sugere que a proposta seja elaborada por um consultor e, em seguida, apreciada pela CTPPP. 
 
5. Atendimento OF. PRES CBHSF Nº 45/2020 

Na sequência, o Sr. Márcio Pedrosa fala sobre Resolução DIREC 113/2020, que dispõe sobre a 
autorização para publicação de Chamamento Público para seleção de propostas para 
elaboração de projetos de sistemas de esgotamento sanitário. Explica que houve uma reunião 
do GT Saneamento e Agência Peixe Vivo para colaboração ao Chamamento minutado pela APV. 
Considerou a reunião muito produtiva e positiva. Informa que o Chamamento irá para DIREC 
para posterior publicação.   
 
Na sequência, Ana Catarina contextualiza a demanda da DIREC para CTPPP que é tecer 
considerações relacionadas ao relatório de avaliação da complexidade e maturidade da gestão 
de comitês interestaduais elaborado pela Controladoria Geral da União. Sugere a criação de um 
GT e passa a palavra para o Sr. Pedro Lessa que apresenta as considerações relacionadas ao 
relatório.  A Sra. Ana Catarina solicita a inclusão do Sr. Marcio Pedrosa no grupo de avaliação – 
com anuência do mesmo. Ela diz que a avaliação deve ser feita na perspectiva de novos 
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avanços, sugerindo melhorias e novos caminhos a serem seguidos. Sobre o cronograma, ela 
sugere uma reunião para cada indicador, a fim de uma melhor organização das discussões. O Sr. 
George Gurgel fala que se houvesse a participação de órgãos externos nas CTs do CBHSF – 
mencionando como exemplo CHESF, CODEVASF e Sudene – a gestão poderia ser ainda melhor, 
mais proativa e mais eficaz. A Sra. Yvonilde Medeiros explica que outros órgãos já fazem parte 
das CTs, mas que a participação se dá por inscrição dos interessados. 
 
6. Assuntos gerais 

A Sra. Ana Catarina relata dificuldades na rotina da CTPPP, principalmente quando a Sra. Larissa 
Rosa, secretária da câmara está ausente, solicitando à Sra. Rúbia Mansur que verifique a 
possibilidade de indicar alguém para auxiliar a CTPPP durante a ausência da secretária. O Sr. 
Márcio Pedrosa também se compromete em conversar com a Sra. Rúbia Mansur sobre essa 
demanda. Na sequência, o Sr. Pedro Lessa anuncia sua aposentadoria para o dia 01 de março de 
2021. A Sra. Ana Catarina sugere reunião do GT do relatório CGU para o dia 04 de fevereiro de 
2021. 
 
7. Encerramento 

Por fim, sem mais assuntos a tratar, a reunião foi encerrada. 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                              
8. Abaixo quadro resumo dos encaminhamentos.  

 ENCAMINHAMENTO RESPONSÁVEL PRAZO 

1. Correção das ressalvas feitas às memórias aprovadas APV Imediato 

2. Reenvio dos relatórios da CTPPP 2018 e 2019 para os membros APV Imediato 

3. Apresentação dos status dos projetos do CBHSF em todas as 

reuniões da CTPPP 

APV Próximas 

reuniões 

4 Apresentação do desempenho do PAP em todas as reuniões da 

CTPPP 

APV Próximas 

reuniões 

5 Apresentação das principais informações do projeto do 

monitoramento na próxima reunião da CTPPP 

Maria Medeiros Próxima 

reunião 

 
 

Videoconferência, 01 de fevereiro de 2021. 

 

 

 

Ana Catarina Pires de Azevedo Lopes 

Coordenadora da CTPPP 

Larissa Alves da Silva Rosa 

Secretária da CTPPP 

 

 
 
 


