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MEMÓRIA DE REUNIÃO - CTPPP (Gestão 2013/2016) 

 

1. Data e horário: 17/03/2015 - 14h às 18h e 18/03/2015 - 9h às 17h 

2. Local: Sede da AGB Peixe Vivo – Rua dos Carijós, 166, 5º andar – Belo 

Horizonte/MG 

3. Participantes: 

NOME INSTITUIÇÃO 

1 José George dos Santos Silva SEMA/BA 

2 Johann Gnadlinger IRPPA  

3 Hildelano Delanusse Theodoro ABES/MG 

4 Ana Catarina Pires de Azevedo Lopes FEPEAL  

5 Jorge Izidro FDA 

6 João Machado Gonçalves AFAF  

7 Regina Célia Greco Santos Instituto Opará 

8 Melchior Carlos do Nascimento UFAL 

9 Victor Alexandre Bittencourt (17/03/2015) ANA 

10 Yvonilde Dantas Pinto Medeiros UFBA 

11 Jacqueline Fonseca (17/03/2015) AGBPV 

12 Rúbia Mansur AGBPV 

13 Patrícia Sena (17/03/2015) AGBPV 

14 Thiago Campos (17/03/2015) AGBPV 

15 Aberto Simon AGBPV 

16 Talita Silva (18/03/2015) UFMG 

 

Justificaram ausência: 

- Patrícia Helena Gambogi Boson (FIEMG) 

- Daniela Gurgel Amorim (CHESF) 

 

Discussões, Recomendações e Encaminhamentos: 

 

DIA 17/03/2015 

Item 1 – Abertura 

O secretário da CTPPP, Sr. Jorge Izidro, deu boas vindas a todos e declarou aberta a 

reunião às 14h30min 

 

Item 2 – Verificação de quórum e informes sobre a pauta 
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Quórum atingido as 14h30min  

 

Item 3 – Aprovação da ata da reunião CTPPP de 28/03/2014 

A coordenadora, Regina Greco, comentou sobre alguns pontos da ata que havia sido 

aprovada em 28/03/2014. 

Pontos comentados pela coordenadora: 

- Projetos Hidroambientais executados e os próximos a serem contratados; 

- Situação dos Planos Municipais de saneamento já entregues; 

- Planilhas do PAP; 

Explanou sobre a reunião do GAT – Grupo de Acompanhamento Técnico que 

aconteceu no dia 16 de março de 2015. 

 

Alberto Simon fez algumas considerações acerca dos projetos hidroambientais. Os 22 

projetos do 1º grupo estão todos executados. Dos 25 projetos do 2º grupo, 13 foram 

contratados e o restante será licitado ainda este ano. O 3º grupo de 16 será licitado 

em 2016. Regina ressalta a necessidade do acompanhamento dos projetos por 

agentes locais para garantir a sua eficiência executiva. 

Jorge Izidro sugeriu a realização de trabalhos para divulgação das atividades 

desenvolvidas pelo CBHSF. 

Johann sugeriu que a mobilização social seja feita em parceria com o proponente.  

Alberto Simon sugeriu que os projetos sejam divididos em duas partes: 1º - 

mobilização e 2º - execução das “obras” / “ações”.  

Melchior reiterou que o CBHSF deve ser mais estratégico. Deve-se considerar projetos 

modelos construídos através da mobilização social. Tem que haver engajamento da 

sociedade. 

Yvonilde Medeiros pediu para que no site constem informações sobre o comitê, com o 

olhar mais acadêmico. Que se intensifique a divulgação dos resultados dos projetos. 

Que haja um banco de dados do que está sendo gerado desses projetos 

 

ENCAMINHAMENTO 1: A CTPPP irá solicitar a DIREC que seja apreciado como 

ponto de pauta na Plenária uma apresentação desta Câmara de um caso de sucesso 

de um projeto hidroambiental.  

 

Alberto Simon explanou sobre os Planos Municipais de Saneamento Básico e o 

histórico de seleção dos municípios contemplados. Explicou que no Alto SF, foram 

contratados 6 planos, todos já entregues. No Baixo SF foram contratados 7 planos que 
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estão em andamento. No Médio SF foram contratados 6 planos e 3 estão em 

andamento. No Submédio SF foram contratados 6 planos e 3 estão em andamento. 

 

Item 4 – Avaliação e encaminhamento da Oficina para Desenvolvimento de 

Métrica Social, realizada no dia 22 de julho de 2014, em Belo Horizonte/MG 

 

ENCAMINHAMENTO 2: Esta apresentação será realizada pela Patrícia Boson na 

próxima reunião da CTPPP. 

 

ENCAMINHAMENTO 3: A AGB Peixe Vivo deverá apresentar os resultados dos 

projetos para que a CTPPP crie, a partir disso, métricas para avaliação dos projetos.  

 

Item 5 - Informes sobre a atualização do Plano de Recursos Hídricos da Bacias 

Hidrográficas do rio São Francisco: AGB Peixe Vivo  

Alberto Simon explanou sobre o histórico de contratação do Plano e o Plano de 

Trabalho já desenvolvido pela empresa vencedora do certame: NEMUS. 

Falou sobre a composição e reunião do GAT. 

Explicou sobre as Oficinas Setoriais e Consultas Públicas que tem como objetivo fazer 

um diagnóstico participativo.   

 

Ana Catarina questiona as funções do GAT enquanto representante da CTPPP. Não 

ficou claro no TDR. Reiterou que o GAT deveria discutir a estratégia de mobilização 

social, mas esse processo já está acontecendo. Explanou ainda sobre a reunião do 

GAT, realizada no dia anterior. Sugeriu que a reunião do GAT seja em meio período e 

a reunião da CTPPP seja na sequência, para evitar as mesmas discussões nas duas 

reuniões.  

ENCAMINHAMENTO 4: Que as notas técnicas e pareceres sejam encaminhados ao 

GAT 

 

Alberto Simon explica que esta questão das Oficinas e Consultas Públicas foram 

referendadas pela DIREC devido ao curto prazo, e à época o GAT não estava 

formado. A elaboração do calendário das Oficinas e Consultas foi assumida pela 

DIREC. Nos próximo o GAT irá participar da metodologia a ser aplicada.  Falou que o 

GAT tem a função de zelar pelo cumprimento do TDR e Plano de Trabalho. (“Guardião 

do Plano”). O próprio GAT deverá definir sua estratégia de trabalho. Explicou ainda 

que a NEMUS tem emitido Notas Técnicas e fez comentários sobre elas.  
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Johann falou que na Oficina Setorial de Sobradinho a equipe da empresa não recolheu 

o material produzido por eles. E que os pescadores não foram pelo fato da reunião ter 

sido no auditório da CHESF.  

 

Regina Greco e Melchior falaram da importância dos membros do GAT participarem 

das Oficinas Setoriais e Consultas Públicas.  

 

Melchior relatou sua participação na oficina setorial de Sobradinho. Achou que a 

abordagem da empresa foi interessante, pois fizeram um comparativo de 2004 e 2014. 

Mas a separação dos grupos de discussão foi confusa, no grupo não houve 

diversidade, não houve critério de separação dos grupos. 

 

Jorge Izidro também achou que a metodologia utilizada foi boa e diz que seu grupo 

estava heterogêneo.  

 

ENCAMINHAMENTO 5: Patrícia Boson ficou responsável de elaborar uma listagem 

das funções, obrigações e competências do GAT para levar na próxima reunião do 

grupo. Esta listagem deve ser simples e objetiva, não devendo se preocupar com 

processos.  

 

ENCAMINHAMENTO 6: Que A AGB Peixe Vivo encaminhe o Plano de Trabalho e 

TDR para todos os membros da CTPPP.  

 

DIA 18/03/2015 

Item 1 - Abertura 

A coordenadora da CTPPP, Sra. Regina Greco, deu boas vindas a todos e declarou 

aberta a reunião às 09h30min 

 

Item 2 – Avaliação do Relatório elaborado pelo Grupo de Acompanhamento do 

Contrato de Gestão sobre o PAP 2013-2015 

Alberto Simon explanou sobre a construção do PAP. 

 

RECOMENDAÇÃO 1: A CTPPP recomenda à DIREC que se repasse ao 

GACG/CBHSF as seguintes questões relativas ao relatório apresentado:   

1. Que conste no Relatório um breve histórico da construção do Plano de 
Aplicação Plurianual – PAP 2013-2015; 
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2. Que a planilha utilizada pela AGB Peixe Vivo para acompanhamento das 
rubricas do PAP (2013 – 2015) também acompanhe o documento; 

3. Que os documentos que balizaram a construção do Relatório do GACG (DN´s 
CBHSF, Relatórios de Gestão, dentre outros) estejam listados no corpo do 
Relatório através de link que direciona para o site do CBHSF;  

4. Que sejam realizadas separadamente as avaliações referentes ao Contrato de 
Gestão e ao PAP 2013 -2015; 

5. Que seja emitida uma memória dos remanejamentos realizados do período em 
análise; 

6. Que seja incluída uma listagem das demandas apresentadas ao Comitê e o 
motivo pelo qual, com devida justificativa, do não atendimento dessas 
demandas; 

7. Que a conclusão contenha sugestões aplicadas à melhoria do Contrato de 
Gestão e as aplicações (manutenção das rubricas, alterações de valores de 
rubricas, dentre outros) do PAP.  

8. É necessário que tenha uma análise crítica de mudanças das rubricas de forma 
objetiva e sucinta de cada item e subitem com recomendações específicas e 
comentários quando cabíveis.  

A Câmara Técnica considerou o Relatório insuficiente para avaliação do conteúdo do 
mesmo.  

 

Item 3 – Debate sobre as rubricas contidas no PAP 2013-2015, especialmente: 

 

ENCAMINHAMENTO 7: A AGB Peixe Vivo deverá apresentar quais foram as 

demandas por rubrica e o porque as mesmas não foram atendidas. Isso para subsidiar 

a CTPPP na análise do PAP. 

 

Item I.2.1.3 – Pesquisa cientifica e tecnológica  

Melchior explanou sobre o encontro das universidades e fala do grupo das 

universidades que deverá se reunir e definir as linhas de pesquisa que estão 

coerentes com CBHSF e trazer para a CTPPP essas definições.  

 

ENCAMINHAMENTO 8: A reunião do Grupo será realizado no dia 08 de maio de 2015 

em Salvador sob coordenação do Hildelano Delanusse. Grupo da CTPPP: Yvonilde, 

Hildelano e Johann. Melchior saiu do grupo. Solicita a AGB Peixe Vivo que encaminhe 

o formulário do grupo. 

 

Item 1.3 – Capacitação da CCR e dos membros da CBHSF 

Ana Catarina solicitou esclarecimentos sobre o porquê da rubrica está zerada, o 

porquê foi toda remanejada. Não houve demanda? Houve, mas não foi aprovada? 

Reiterou a importância desta análise.  
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Yvonilde Medeiros sugere que a listagem de cursos oferecidos pela ANA, seja 

encaminhada à DIREC para que esta via CCRs levantem as demandas de vagas e 

áreas de interesse. E que o CBHSF pleiteie essas vagas para a ANA.  

 

Item II.3.2.1-Produtor de água (implantação) 

Item II.4.2 – Estudos de Caráter excepcional 

 

Item 4 – Assuntos gerais 

ENCAMINHAMENTO 9: Que seja encaminhado aos membros da CTPPP a planilha 

da AGB Peixe Vivo de controle do PAP.  

 

RECOMENDAÇÃO 2: Que a coordenação da CTPPP alinhe seus trabalhos e 

encaminhe os documentos relativos as reuniões com antecedência para estudo 

anterior a reunião. 

 

ENCAMINHAMENTO 10: Que a AGB Peixe Vivo encaminhe listagem dos projetos, 

agrupados em temática, que estão em carteira para balizar a análise do próximo PAP.    

 

Próximas Reuniões – Todas em Salvador  

- 08/05/2015: Grupo das universidades 

- 14/05/2015 manhã: GAT + CTPPP (manhã) 

- 14/05/2015 tarde: CTPPP 

- 15/05/2015: CTPPP 

 

Enviar os documentos pertinentes à reunião da CTPPP até dia 04 de maio de 2015 

 

Item 5 – Encerramento 

 

A coordenadora da CTPPP informa que a ajuda memória da reunião e todos os 

documentos produzidos serão encaminhados aos membros desta Câmara. Não tendo 

mais assuntos a tratar, a coordenadora encerra a reunião às 13h. 

 


