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Câmara Técnica de Planos, Projetos e Programas - CTPPP 

AJUDA MEMÓRIA  
 
Data: 09 e 10 de outubro de 2017 
Local: Sede da Agência Peixe Vivo - Belo Horizonte/MG 
 
Participantes 
 

 Nome Instituição 

1.  Ana Catarina Pires de Azevedo Lopes FEPEAL 

2.  João Machado AFAF 

3.  
Anselmo Barbosa Caires 

Associação de Condutores de Visitantes de 
Morro do Chapéu 

4.  Johann Gnadlinger IRPAA 

5.  Yvonilde Medeiros UFBA (Dia 09/10/2017) 

6.  
Andrea Sousa Fontes 

Consórcio de Desenvolvimento Sustentável da 
Diamantina (Dia 09/10/2017) 

7.  José Roberto Fonseca e Silva CREA/AL 

8.  Larissa Alves  MMA 

9.  Márcio Tadeu Pedrosa COMLAGO (Dia 10/10/2017) 

10.  Ana Cristina da Silveira Agência Peixe Vivo 

11.  Thiago Campos Agência Peixe Vivo 

12.  Rúbia Mansur Agência Peixe Vivo 

13.  Luiza Baggio Tanto Expresso (Comunicação) 

 
1. Abertura e verificação de quórum 

Após a verificação do quórum, a reunião foi iniciada às 9h pela coordenadora da CTPPP, Ana Catarina Pires de 

Azevedo Lopes. 

Justificaram ausência: Maria Nogueira, Pedro de Araújo Lessa (estava em férias e não houve apoio logístico para 

sua participação) e George Gurgel. 

 

2. Aprovação da ajuda memória da reunião de 04 e 05/09/2017 

Os membros da Câmara fazem a leitura da memória da reunião. Após ajustes e acréscimos de informações 

importantes, a ajuda memória da reunião foi aprovada por unanimidade.  

3. Apresentação da minuta do Plano de Aplicação Plurianual 2018-2020 (PAP) 

Com a palavra, a diretora de integração da Agência Peixe Vivo, Ana Cristina da Silveira, justifica a ausência do 

diretor técnico da Agência, Alberto Simon, e informa que quem irá apresentar minuta do PAP elaborada pela 

Agência, será o assessor técnico Thiago Campos. Fala ainda que a deliberação aprovada pelo CBHSF em agosto de 

2017, que atualiza a metodologia de cobrança está sendo discutida dentro da CTCOB do Conselho Nacional de 

Recursos Hídricos, neste sentido, a operacionalização da nova metodologia pode não acontecer este ano. Sendo 

assim, será proposto dois cenários para o PAP. O primeiro, mais conservador, que considera a nova metodologia 

de cobrança implementada somente em 2019 e o segundo cenário, mais otimista que considera a arrecadação 

com a operacionalização da nova metodologia de cobrança já em 2018 (31,5 milhões de reais). Na sequência, 

Thiago Campos, apresenta o PAP cenário conservador. Explica cada rubrica. Diz que para elaboração do PAP 

considerou o histórico que investimentos do Comitê e o Plano Diretor de Recursos Hídricos da bacia. Faz um 

balanço da execução do PAP 2016/2018 e breve resumo da memória de cálculo. Com a palavra, a coordenadora 

da CTPPP explana sobre as discussões para construção do PAP anterior e diz que não irá entrar em detalhe das 

Fichas (memórias de cálculo do PAP), sendo uma reunião necessária especificamente para isso. Diz não enxergar 

na proposta de PAP apresentada a possibilidade de gastos que incluam a Agência Peixe Vivo, diz que é uma forma 
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de ajudar a entidade delegatária para trazer mais agilidade aos processos. Como os 7,5% são insuficientes o 

CBHSF poderá auxiliar nessa questão, como por exemplo incluir a Agência em cursos de capacitação com temas 

específicos da rotina da mesma.  Pede também que nas fichas, deixe claro a necessidade de melhoria dos 

equipamentos em atendimento ao CBHSF, como por exemplo inclusão de equipamentos de videoconferências 

nos escritórios do comitê, dentre outros. A CTPPP discute cada rubrica do PAP, traz melhorias na redação, pede 

um maior detalhamento nas fichas e faz o remanejamento de valores de algumas rubricas.  Com a palavra, Larissa 

Rosa sugere que haja um remanejamento das rubricas entre as ações de gestão, planejamento e estruturais. 

Sendo que nas ações de gestão fique apenas as ações de fortalecimento institucional do CBHSF e as demais serem 

migradas para ações de planejamento ou estruturais, segundo seus objetivos. Na sequência, Johann pede para 

incluir uma rubrica de estudos e propostas para melhoria na eficiência do uso de recursos hídricos. A 

coordenadora da CTPPP pede que na Deliberação de aprovação do PAP se conceitue ações de gestão, 

planejamento e estruturais. Além disso que na estrutura do PAP reflita o PRH SF de forma mais evidente, 

prioridades do PRH SF. Deixar essa peça orçamentária compatível com o caderno de investimentos do PRH.  

 

Encaminhamento: A CTPPP escolhe o cenário conservador, tendo em vista a incerteza da data de 

operacionalização da nova metodologia de cobrança. 

- Marcação de uma reunião especifica para discussão das fichas do PAP 

  

4. Apresentação da minuta de Deliberação para seleção de projetos 2018-2020, com sugestões da DIREC 

Com a palavra, Thiago Campos apresenta a minuta de deliberação que dispõe sobre seleções de projetos do 

CBHSF. Ana Catarina pede que a mesma também reflita o PRH SF. Após discussões, melhoria de redação, 

complementação do tutorial e modelo de ficha para apresentação da demanda de projetos (anexos da DN), 

Yvonilde Medeiros pede que as reuniões da CTPPP sejam de apenas um dia. Com a palavra, a coordenadora da 

câmara fala que irá marcar reunião conjunta com a CTIL para finalização da discussão do PAP.  

Encaminhamento:  

- Reunião Conjunta CTIL dia 26/10/2017 em Belo Horizonte/MG para tratar sobre o PAP e DN seleção de Projetos 
- GTs CTPPP - Encaminhamento do TDR por parte da Larissa Rosa e Yvonilde Medeiros, por e-mail até o dia 31 de 
outubro de 2017, a ser discutido na próxima reunião da câmara a se realizar no dia 13/11/2017, Belo Horizonte.  
- Para reunião do dia 13/11 viabilizar a vinda do Pedro Lessa e Sérgio Farias (CODEVASF) para apresentação do 
TDR- Segurança de Barragens 
 

Finalização dos trabalhos do dia 09/10/2017 
Início dos trabalhos do dia 10/10/2017 

Não houve quórum no dia 10/10/2017. A reunião foi iniciada às 9h pela coordenadora da CTPPP, Ana Catarina 

Pires de Azevedo Lopes. Na sequência, os membros presentes da CTPPP discorreram mais uma vez em cada 

rubrica do PAP. Observações importantes: 

- Cobrar um planejamento dos Ministérios Públicos em relação as operações da Fiscalização Preventiva Integrada 

– FPI.   

- Projetos custeados pelo CBHSF já devem sair licenciados (articulação junto às prefeituras) 

- No âmbito dos Planos Municipais de Saneamento Básico – propor projeto para comunidades tradicionais (Cada 

CCR indica uma comunidade) 

- Retomada dos projetos não concluídos 
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Encaminhamentos: Thiago Campos irá encaminhar à CTPPP até o dia 17/10/2017 a minuta do PAP ajustada, 

estado da arte dos projetos hidroambientais do CBHSF e relatório discorrendo sobre os Planos Municipais de 

Saneamento Básico custeados pelo CBHSF, e destes, quais já foram transformados em lei.  

 

5. Debate sobre a minuta do Termo de Referência para Contratação de ações de sensibilização e capacitação 

ambiental para a BHSF 

Com a palavra, Ana Cristina, explana sobre a minuta do Termo de Referência encaminhada aos membros da 

CTPPP. Explica sobre o processo de licitação, que será 70% técnica e 30% preço. Os membros da Câmara discutem 

sobre a proposta. Sugerem que se retire a educação ambiental formal. 

 

Decisões: - Ações: 24 meses de atuação 

- Público: comunidades da calha a bacia  

- inclusão de sociólogo e assistente social na equipe chave 

- Ações como oficinas temáticas, cursos, produção de material, cinema do São Francisco. Cinema itinerante: 

filmes já existentes, músicas, teatro, documentários que demonstram a realizada da bacia. Resultado final: 

roteiros e documentários com a visão da comunidade sobre a bacia. Ações nas comunidades, escolas. Premiação 

do melhor roteiro.  

Opções de municípios a serem atingidos (temática lúdica – cinema, teatro, música sobre crise hídrica, belezas 

naturais, revitalização): Alto SF – Três Marias, Pirapora, Manga, São Francisco, Jaíba, Januária, Janaúba. Médio SF 

– Paratinga, Barra, Bom Jesus da Lapa, Ibotirama, Xique Xique, Pilão Arcado. Submédio SF – Petrolina/Juazeiro, 

Curaçá, Abaré, Rodelas, Paulo Afonso, Cabrobó, Belém do São Francisco, Petrolândia. Baixo SF – Propriá, Neópolis, 

Canindé do São Francisco, Traipu, Penedo, Pão de Açúcar, Piranhas, Porto Real do Colégio, Piaçabuçu.  

 

Encaminhamentos: Ana Cristina deverá encaminhar a nova proposta de TDR com a abordagem encaminhada pela 

discussão da CTPPP.   

 

6. Apresentação do andamento dos trabalhos dos grupos da CTPPP 

Pauta transferida para próxima reunião exclusiva da CTPPP 

 

7. Encaminhamentos  

- Solicitar à CTIL a inclusão na DN 28 – CTPPP questão relativa a segunda convocação – dificuldade de quórum.  

 

8. Encerramento 

Não havendo mais nada a tratar, a coordenadora encerra a reunião às 17h. 

Ana Catarina Pires de Azevedo Lopes 
Coordenadora da CTPPP 

 
Larissa Alves da Silva Rosa 

Secretária da CTPPP 
 


