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AJUDA MEMÓRIA DA REUNIÃO 
 
Câmara Técnica de Planos, Projetos e Programas (CTPPP/CBHSF) 
Data: 10 de outubro de 2022 
Local: via videoconferência    
Horário: 14h00 às 16h30   
Participantes: 
 

Nome Instituição  
Participantes  

01 
Roberto Carlos Rodrigues da Silva 
(titular) 

ADAO - Associação de Desenvolvimento Artes e Ofícios 

02 
Demósthenes da Silva Nunes Júnior 
(titular) 

AFAF – Associação dos Fruticultores da Adutora da 
Fonte 

03 
Carlos Alexandre Borges Garcia 
(suplente no exercício da titularidade) 

Colônia de Pescadores Z-12 

04 Amilton Mendes de Oliveira (suplente) 
Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do 
Piemonte da Diamantina 

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

06 João Alberto de Souza (titular) Piscicultura Itaparica 

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

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

10 Winston Caetano (suplente) Instituto Guaicuy 

11 Johann Gnadlinger (titular)  
Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do 
Piemonte da Diamantina 

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

13 Lúcio Landim Fonseca (titular) EMBASA - Empresa Baiana de Águas e Saneamento 

14 Márcio Pedrosa (titular) Instituto Guaicuy 

Convidados/demais participantes 

15 Rúbia Mansur Agência Peixe Vivo 

16 Thiago Campos  Agência Peixe Vivo 

17 Juciana Cavalcante  Comunicação do CBHSF 

 
1. Abertura e verificação de quórum 
Após a verificação do quórum, o secretário da Câmara Técnica de Planos, Projetos e Programas (CTPPP), 
Roberto Rodrigues, saúda todos os membros presentes e dá início à reunião. 

 
2. Leitura e aprovação da memória da reunião dos dias 21 e 22 de junho de 2022 
A Sra. Rúbia Mansur lembra que a memória da reunião dos dias 21 e 22 de julho de 2022 foi enviada 
previamente aos membros da CTPPP para que eles pudessem fazer sua leitura e elencar suas contribuições. 
Diante dessa possibilidade, ela comenta que apenas o Sr. Johann Gnadlinger solicitou que fosse feita uma 
correção, referente à ortografia de seu nome. Uma vez que não houve mais ressalvas em relação ao texto, 
a memória da reunião é aprovada e dá-se prosseguimento à reunião. 

 
3. Informe: ações executadas pela CTPPP 2022 
A Sra. Rúbia Mansur recorda que na última reunião da CTPPP, os membros que a compõem foram 
convocados para avaliar a Resolução DIREC sobre investimentos em saneamento básico via chamamento 
público e emitir um Parecer contendo as suas contribuições para o documento. Após isso, informa que o 
Sr. Melchior Nascimento, em uma reunião, apresentou-o à Diretoria Colegiada (DIREC) e, posteriormente, 
o edital do chamamento foi publicado e encontra-se próximo ao prazo do fim das inscrições. Com o intuito 
de esclarecer o processo, o coordenador da câmara explica detalhadamente como foi a reunião com a 
DIREC e as deliberações resultantes dela. Em seguida, ele informa que no intervalo entre a última e a atual 
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reunião, a CTPPP também realizou o preenchimento da planilha do Observatório das Águas e aproveita 
para dizer que acredita que essa tarefa não é de competência da CTPPP. Após solicitar a palavra, o Sr. 
Johann Gnadlinger comunica que esteve envolvido na construção do Termo de Referência (TDR) para o 
concurso de projetos de reuso da água, o qual envolveu diversas pesquisas – das quais ele cita exemplos - 
que podem contribuir nos projetos que envolvem saneamento básico. Em complementação, o gerente de 
projetos da Agência Peixe Vivo, o Sr. Thiago Campos, reitera que os projetos que serão desenvolvidos, 
levarão em consideração a viabilidade funcional e econômica para cada realidade onde ele for 
desenvolvido. Em seguida, o Sr. Melchior Nascimento sugere ao Sr. Johann Gnadlinger que ele apresente 
suas propostas à Câmaras Consultiva Regional (CCR), porque, segundo ele, é o espaço pertinente para essa 
discussão.  
 
 
4. Apresentação sobre o instrumento POA (objetivo, construções etc.) 
Após o Sr. Melchior Nascimento fazer uma contextualização acerca do que é o Plano de Execução 
Orçamentário Anual (POA), ele questiona à Sra. Rúbia Mansur sobre uma informação que estava contida 
em um documento enviado por ela, que diz respeito à aprovação do POA não depender da submissão à 
planária. Em resposta, ela diz que de acordo com o contrato, não é necessário submeter o POA às plenárias, 
embora isso seja feito, no intuito de prevalecer a transparência e controle social. Dito isso, o Sr. Melchior 
Nascimento afirma que a relação da CTPPP diante do POA se restringe a análise da adequação do mesmo 
perante o Plano de Aplicação Plurianual (PAP). 
 
5. Apresentação da proposta de POA 2023 para debate e encaminhamentos 
O Sr. Thiago Campos recorda que o documento contendo a proposta para o POA 2023 foi enviado por e-
mail aos membros da reunião. Em seguida, ele projeta um slide para que os membros da reunião possam 
acompanhar. Em sua apresentação, no intuito de referenciar o POA, o Sr. Thiago Campos fala sobre o 
Contrato de Gestão 028/ANA/2020 e algumas de suas cláusulas que fazem menção ao plano. Logo depois, 
ele apresenta uma tabela com o balanço da situação dos POAs dos anos de 2020 e de 2022 e diz que esses 
dados serviram de referência para a elaboração da proposta do POA 2023, o qual, segundo ele, 
contemplará 116 ações e R$ 61,4 milhões planejados. Dito isso, a Sra. Rúbia Mansur projeta o documento 
contendo a proposta para o POA 2023 - o qual foi enviado previamente aos membros da CTPPP, em 
resposta ao e-mail de convocação da reunião - para que o Sr. Thiago Campos possa fazer sua explanação. 
Detalhadamente, ele explica sobre a estruturação do plano e dá sequência à leitura das propostas, 
respeitando a ordem estabelecida pelo PAP (finalidade, programa e ação) até chegar nas subações. A Sra. 
Rúbia Mansur pontua que o POA é acumulativo, portanto, as subações que não foram concluídas no plano 
anterior são transpostas para o que virá adiante e as que foram concluídas não são mencionadas neste. O 
Sr. Thiago Campos dá continuidade à leitura do documento e o Sr. Melchior Nascimento, após ter a palavra 
concedida, explica que, ao seu ver, há uma concentração de investimentos nos dois primeiros eixos e, em 
seguida, pergunta ao gerente de projetos como é definido o fracionamento dos investimentos entre os 
eixos temáticos estabelecidos pelo Contrato. Em resposta, o Sr. Thiago Campos relembra que o POA é 
consonante às propostas estabelecidas pelo PAP, portanto as subações seguem a proporção do que é 
demandado por ele. Ademais, o Sr. Thiago Campos também salienta que, embora na proposta do POA 2023 
haja mais subações destinadas aos eixos I e II, o mesmo não representa o todo, pois os demais planos 
contemplaram e contemplarão os outros eixos, tomando como base o que se propõe no PAP. Na palavra, 
o Sr. Melchior Nascimento diz que apresentará, diante de uma oportunidade, para a DIREC uma proposição 
a respeito de mudanças no POA, as quais busquem resultados efetivos para o rio São Francisco, uma vez 
que, ao seu ver, as ações correspondentes ao eixo “Governança e Mobilização Social” não são contínuas, 
além de não haver uma boa articulação entre os órgãos, o que prejudica a execução dos projetos 
desenvolvidos, principalmente aqueles referentes ao saneamento básico. Na oportunidade, o Sr. Winston 
Caetano questiona ao Sr. Thiago Campos, se há também definido pelo PAP a proporção de investimentos 
que devem ser realizados entre as sub-regiões e se existe a possibilidade de acompanhar a realização 
dessas subações por região fisiográfica da bacia. Respondendo a esse questionamento, o Sr. Thiago Campos 
diz que tem como fazer isso, entretanto não seria viável pois os investimentos oferecem benefícios à BHSF 
como um todo, além de poder provocar animosidades entre os integrantes das regionais. Fica acordado 
entre ambos (Thiago e Winston) que esse recorte pode ser disponibilizado via e-mail, diante de uma 
solicitação prévia, dispensando publicações. O Sr. Demosthenes Júnior solicita a fala e complementa a 
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colocação do coordenador da câmara, dizendo que é necessária uma maior participação dos municípios na 
execução dos projetos, principalmente no que diz respeito aos serviços de manutenção, posição que é 
contemplada, em seguida, nas falas dos Srs. Johann Gnadlinger e Anselmo Caires. Diante dessa discussão 
que surgiu, o Sr. Melchior Nascimento sugere que seja elaborado um Parecer Técnico que abarque uma 
recomendação sobre a necessidade de reavaliar a aplicação dos investimentos estabelecidos pelo PAP e 
pelo POA e de promover ações que envolvam o monitoramento dos projetos executados, no intuito de 
surtir melhores benefícios para a BHSF, o qual deve ser destinado à DIREC. Além disso, ele também 
recomenda que a leitura do documento (Proposta POA 2023) seja interrompida, pois isso pode ser 
realizado por cada membro posteriormente, uma vez que o arquivo foi disponibilizado para todos. A 
recomendação é acatada de maneira unânime, portanto, a leitura é encerrada. Posteriormente, o Sr. 
Melchior Nascimento retoma a ideia da construção do Parecer, propõe que seu delineamento aconteça 
através do grupo de WhatsApp da CTPPP, diz que não resta dúvidas que o POA está de acordo com o PAP 
e que o interesse da presente câmara diante da proposta para esse plano está vinculado aos resultados 
gerados pela alocação dos investimentos. Em seguida, o Sr. Germano Mattosinho pergunta ao Sr. Thiago 
Campos se a elaboração de um Parecer Técnico, sobre a aplicabilidade e a eficiência das propostas 
executadas, está inclusa no Manual Operativo. O Sr. Thiago Campos, em resposta, diz que esse inciso ao 
qual o Sr. Germano Mattosinho faz referência, está relacionado a ações específicas e que, no seu 
entendimento, a sugestão do coordenador é a construção de um documento de dimensão mais 
abrangente, o que é confirmado por ele. O Sr. Germano Mattosinho contrapõe, sugerindo que o que foi 
feito para a ação específica mencionada pelo gerente de projetos, seja replicado para os demais nichos, 
levando em consideração a padronização dos indicadores. Perante essa ideia, o Sr. Melchior Nascimento 
sugere que ele sintetize isso em um documento de recomendação para ser enviado à DIREC e o convida 
para participar e contribuir na elaboração do Parecer que foi mencionado na reunião. Uma vez que todos 
concordam com a criação do Parecer, o coordenador da CTPPP propõe a construção de uma comissão para 
a elaboração desse documento e fica firmado que os integrantes desse grupo serão: os Srs. Melchior 
Nascimento, Germano Mattosinho e Roberto Carlos. Após verificar a disponibilidade dos partícipes, a Sra. 
Rúbia Mansur deixa estabelecido que a reunião para a discussão e elaboração do Parecer - que será 
previamente esboçado pelo Sr. Melchior Nascimento - ocorrerá no dia 13 de outubro de 2022. Como o Sr. 
Melchior Nascimento fica de averiguar o horário em que ele poderá participar, a Sra. Rúbia Mansur diz que 
enviará, assim que tiver acesso a essa informação, o horário e o link de acesso à reunião. 
 
6. Assuntos gerais 
A Sra. Rúbia Mansur informa que é necessário eleger um membro da CTPPP para compor um Grupo de 

Trabalho (GT) de acompanhamento ao Plano de Educação Ambiental (PEA) e que, na próxima reunião, deve 

acontecer essa indicação. Após solicitar a fala, o Sr. Thiago Campos diz que o PAP propõe a realização de 

um estudo para definir áreas de restrição de uso dos recursos hídricos na BHSF e que, diante disso, na 

próxima DIREC, a APV sugerirá a composição de um GT para formular um TDR e acompanhar a execução 

do plano. Posto isso, ele diz que é necessária a ajuda da CTPPP e solicita que um dos membros faça parte 

desse grupo. O Sr. Melchior Nascimento solicita à Sra. Rúbia Mansur que a próxima reunião da CTPPP 

aconteça presencialmente e ela diz que o cronograma das reuniões que ocorrerão em 2023 ainda precisa 

ser aprovado pela Plenária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco (CBHSF). Em seguida, ela 

fala sobre a proposta de planejamento para essas reuniões, o grupo discute sobre os locais de sede delas 

e ela diz que se responsabilizará pelo envio do documento contendo esse cronograma para os 

participantes. 

 

7. Encerramento 
Como as pautas foram encerradas e nenhum membro tem alguma contribuição a mais para se fazer, a 

reunião é encerrada às 16h20m. 

 

8. Quadro de resumo dos encaminhamentos 
 

 ENCAMINHAMENTO RESPONSÁVEL PRAZO 
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1. Elaboração de um Parecer Técnico contemplando uma 

recomendação a respeito da alocação dos investimentos e a 

garantia dos bons resultados deles, na BHSF. – POA 2023 

Melchior 

Nascimento 

Em tempo 

da próxima 

DIREC 

2. Encaminhamento do planejamento das reuniões a serem 

aprovadas pela Plenária do CBHSF aos membros da reunião, 

através do grupo de WhatsApp. 

Rúbia Mansur Imediato  

 
Videoconferência via Google Meet, 21 e 22 de outubro de 2022 

 

 

 

 

Melchior Nascimento  

Coordenador da CTPPP 

Roberto Carlos  

Secretário da CTPPP 

 


