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AJUDA MEMÓRIA DA REUNIÃO  

 
Câmara Técnica de Planos, Projetos e Programas (CTPPP/CBHSF) 
Data: 11/03/2022 
Local: Recife – PE 
Horário: 09h – 16h   
 

Observação: No dia 10/03/2022 foi realizada a capacitação dos membros das Câmaras 
Técnicas do CBHSF.  Esta memória é relativa à reunião do dia 11/03/2022. 
 

Participantes: 

Nome 
Instituição 

 

1 Germano de Oliveira Matosinho (titular) 
ABES MG - Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e 

Ambiental  

2 Gustavo Mallaco (suplente) ADAO- Associação de Desenvolvimento Artes e Ofícios 

3 Demósthenes da Silva Nunes Júnior (titular) AFAF - Associação dos Fruticultores da Adutora da Fonte 

4 João Machado Gonçalves (suplente) AFAF - Associação dos Fruticultores da Adutora da Fonte 

5 Anselmo Barbosa Caires (titular) Associação Comunitária Quilombola Lagoa das Piranhas 

6 Jean Carlos Santos (titular) Colônia de Pescadores Z-12 

7 Carlos Alexandre Borges Garcia (suplente) Colônia de Pescadores Z-12 

8 Johann Gnalinger (vídeo conferência) (titular) 
Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Piemonte da 

Diamantina 

9 Lúcio Landim Fonseca  EMBASA - Empresa Baiana de Águas e Saneamento 

10 Melchior Nascimento(titular) 
IECPS - Instituto de Estudos Culturais, Políticos e Sociais do 

Homem Contemporâneo 

11 João Alberto de Souza  Piscicultura Itaparica 

12 Kleyton de Araújo Monteiro (titular) UFAL - Universidade Federal de Alagoas 

13 Augusto Hugo Farias da Cunha (suplente) UFAL - Universidade Federal de Alagoas 

14 
Yvonilde Dantas Pinto Medeiros - (vídeo 

conferência) (titular) 
UNEB – Universidade do Estado da Bahia 

15 
Winston Caetano( suplente no exercício da 

titularidade) 
Instituto Guaicuy 

16 Roberto Carlos (titular) ADAO- Associação de Desenvolvimento Artes e Ofícios 

CONVIDADOS/DEMAIS PARTICIPANTES 

17 José Maciel Oliveira Presidente do CBHSF 

18 Rúbia Mansur Agência Peixe Vivo 

19 Thiago Campos  Agência Peixe Vivo 

 
 
 



 
 

 

2 
 

1. Abertura e verificação de quórum 
Para iniciar os trabalhos, a Gerente de Integração da Agência Peixe Vivo, Rubia Mansur constata 
que há quórum e inicia a reunião passando a palavra para o Presidente do CBHSF, Sr. José 
Maciel. Ele fala rapidamente sobre as atribuições e a importância da Câmara Técnica de Planos, 
Programas e Projetos e informa que o desafio dessa nova gestão é transformar alguns projetos 
em programas a fim de ampliar a execução financeira, além de otimizar recursos. Afirma que 
não será possível resolver todos os problemas da bacia, visto que o CBHSF não possui recurso 
suficiente, além de que as ações a serem implementadas, de acordo com o Plano de Recursos 
Hídricos, nem todas são de responsabilidade do comitê, sendo necessária articulação 
institucional com outras instâncias e órgãos para que o plano de recursos hídricos saia do papel 
e seja executado. Na sequência, José Maciel agradece e passa a condução da reunião para 
Rúbia Mansur. 
 
2. Apresentação dos membros da CTPPP 
Os presentes na reunião se apresentam informando o nome, instituição e como poderão 
contribuir para a CT durante esta gestão. 
 
3. Eleição da coordenação e secretaria da CTPPP 
Com a palavra, o professor Kleython Monteiro defende a indicação do professor Melchior Nascimento 
para assumir a coordenação da câmara.  Na sequência, Augusto Hugo diz que acredita que para que 
alguém assuma o cargo é preciso estar envolvido, tenha conhecimento de toda a bacia e seja articulada, e 
acredita que Melchior Nascimento se enquadra nesses requisitos. Melchior Nascimento agradece a 
indicação e diz se sentir lisonjeado. Anselmo Barbosa expressa seu desejo de ser coordenador, mas se 
apresenta favorável à indicação de Melchior Nascimento. Demósthenes da Silva acredita que o poder de 
articulação de Melchior Nascimento é importante para a CTPPP. Com a palavra Melchior Nascimento 
sugere a indicação de Roberto Carlos como secretario para que haja uma integração entre as regiões, do 
alto ao baixo São Francisco. Yvonilde Medeiros reforça e salienta a importância do papel de cada um da 
CTPPP e da importância de uma união entre os membros da câmara técnica e com a APV. Após discursão, 
os nomes de Melchior Nascimento e Roberto Carlos são aprovados por unanimidade para assumirem os 
cargos de coordenador e secretário respectivamente.  
 

4. Apresentação do Power BI elaborado para acompanhamento do PRH-SF 
Ato contínuo, Rúbia Mansur informa que Thiago Campos apresentaria esse ponto de pauta, no entanto, 
não houve tempo hábil de concluir a ferramenta. Nesse sentido propõe que esse ponto seja tratado na 
próxima reunião da Câmara.  Sugestão aprovada por todos.  
 

5. Apresentação do calendário CTPPP 2022 
Sobre o calendário, Rúbia Mansur informa que estão previstas quatro reuniões da CT para 2022 e explica 
a importância de seguir o calendário aprovado pelo CBHSF. Diz que na última reunião da CT deste ano 
será pautado o calendário de reuniões do próximo ano.   
 

6. Aprovação da ajuda memória da reunião CTPPP realizada no dia 20 de agosto de 2021 
Rúbia Mansur informa que a ata foi aprovada pela gestão anterior por e-mail e todos os presentes 
aprovam o teor da mesma.   
 

7. Apresentação do Plano de Aplicação Plurianual 2021/2025 e Plano Orçamentário Anual – POA 
2022 e atuação da CTPPP no âmbito desses instrumentos 

Com a palavra, Thiago Campos, gerente de projetos da APV, inicia a apresentação sobre o Plano de 
Recursos Hídricos da Bacia do Rio São Francisco e o PAP. Apresenta também as finalidades, programas e 
ações previstos para serem executados e na sequência esclarece dúvidas em relação ao instrumento. Em 
seguida, Yvonilde Medeiros propõe que as pautas das reuniões, antes de serem convocadas sejam 
discutida com todos os membros pelo WhatsApp, para eventuais contribuições. Com a palavra, Rúbia 
Mansur complementa explicando sobre o fluxo operacional apoiado pela APV e informa que antes de 
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enviar a convocação pergunta para o coordenador os pontos de pautas necessários. Thiago Campos 
segue com a apresentação, fala sobre os municípios de Pompéu/MG, Xique-Xique/BA, Chorrochó/BA e 
Traipu/AL selecionados para implementação dos projetos de esgotamento sanitário e informa como foi 
realizada a seleção (por meio de edital com critérios pré-estabelecidos. Yvonilde Medeiros diz que se 
preocupa com a aplicação do recurso da cobrança, afirma que deve haver um melhor monitoramento e 
uma cobrança das prefeituras beneficiadas com os planos municipais de saneamento básico, financiados 
pelo CBSHF, para que as mesmas transformem os planos em lei e executem o mesmo. Sobre o 
desenvolvimento de estudos ou elaboração de propostas para a criação de áreas sujeitas a restrição de 
uso ou unidades especiais de gestão com vistas à proteção de recursos hídricos, Thiago Campos e os 
membros afirmam que a maioria dos comitês está deixando isso de lado e essa é uma questão que deve 
demandar atenção e ser tratado como prioritário. Os membros propõem a criação de um GT para tratar 
essa pauta, que após discussão será formado na próxima reunião. Na oportunidade, Yvonilde Medeiros 
sugere que a CTPPP trabalhe por meio de GTs vinculados aos eixos do Plano de RH SF. Melchior 
Nascimento se preocupa com a quantidade de GT e Rúbia Mansur diz achar interessante e propõe uma 
conversa com o coordenador e secretário para um diagnóstico da câmara levando em consideração os 
GTs que foram mais importantes da última gestão. 

 
8. Protocolo Monitoramento – OGA 
Com a palavra, Rúbia Mansur informa que o CBHSF assinou um protocolo com o OGA - Observatório das 
Águas que tem como objetivo o monitoramento da governança do CBHSF. Nesse sentido foi aprovada 
RESOLUÇÃO DIREC/CBHSF Nº 119, 17 de maio de 2021 que estabelece a CTPPP como responsável pela 
preparação das atividades necessárias à implementação do Protocolo e da aplicação dos indicadores, 
sendo que deverá ser definido em reunião desta CT o cronograma para o início das atividades de 
monitoramento. Neste sentido, Rubia Mansur sugere que essa ação seja incluída no plano de trabalho 
desta CT para essa gestão.  

 
9. Assuntos Gerais 
Não há 
 
10. Encerramento 
 
Não havendo mais assuntos a tratar, Melchior Nascimento agradece aos membros pela 
confiança e a dedicação de todos e encerra a reunião.  
                                                         
11. Abaixo quadro resumo dos encaminhamentos.  

 ENCAMINHAMENTO RESPONSÁVEL PRAZO 

1. Buscar documentos com o método de trabalho da getsão 

anterior ad CTPPP e encaminhar para nova coordenação 

APV Imediato 

2. Pautar na próxima reunião da CT a formação dos GTs APV Próxima 

reunião 

3. Pautar na próxima reunião a ferramenta de acompanhamento 

do PRH SF 

APV Próxima 

reunião 

 
 

Belo Horizonte, 11 de março de 2022 

 

Melchior Nascimento  

Coordenador da CTPPP 

Roberto Carlos  

Secretário da CTPPP 

 


