
  

 1 

MEMÓRIA DE REUNIÃO - CTPPP (Gestão 2013/2016) 

1. Data e horário: 
12/11/2015 das 09h às 18h – Reunião CTPPP 
13/11/2015 das 09h às 18h – Reunião Conjunta CTPPP/GAT 
 
2. Local: Hotel Mercure Pituba – Rua Professor Magalhães Neto, s/n – salão Itapoã – 
Salvador/BA.  
 
3. Participantes: 

NOME INSTITUIÇÃO 

1 José George dos Santos Silva SEMA/BA 

2 Johann Gnadlinger IRPAA 

3 Patrícia Helena Gambogi Boson FIEMG 

4 Ana Catarina Pires de Azevedo Lopes FEPEAL 

5 Yvonilde Dantas Pinto Medeiros UFBA 

6 Jorge Izidro FDA 

7 Pedro de Araújo Lessa SEMARH SE 

8 João Machado Gonçalves AFAF 

9 Regina Célia Greco Santos Instituto Opará 

10 Marcos Avilques Campos Povo Tingui-Botó 

 

11 Ricardo Follador Coelho Yayá – Comunicação CBHSF 

12 Alberto Simon  AGB Peixe Vivo  

13 Ana Cristina da Silveira AGB Peixe Vivo  

14 José Maciel Nunes de Oliveira CBHSF 

 
Justificou ausência: 
- Daniela Gurgel Amorim - CHESF 
 
 
Discussões, Recomendações e Encaminhamentos: 
 
DIA 12/11/2015 
 
Item 1 - Abertura 
 
A coordenadora da CTPPP, Sra. Regina Greco, deu boas vindas a todos e declarou aberta a 
reunião às 09h10m.  
 
Item 2 – Aprovação da Ata da reunião CTPPP de 17 e 18/09/2015 
 
 
A memória da reunião da CTPPP realizada nos dias 17 e 18 de setembro de 2015 foi aprovada 
por unanimidade. A Câmara faz a leitura dos encaminhamentos para verificar se todos foram 
atendidos.  
 
Ana Catarina informa que a CTPPP não recebeu previamente a metodologia, que a NEMUS 
utilizou para as consultas públicas, apesar das solicitações. Na sequência, Yvonilde Medeiros 
reforça a necessidade de discutir essa metodologia. Com a palavra, Jorge Izidro fala que o 
trabalho técnico da empresa é muito bom, porém deve aprimorar sua forma de apresentação. 
 
Em seguida Johann Gnadlinger informa sobre a participação da sociedade na Consulta Pública 
de Rodelas/BA. Disse que fazer as consultas públicas integradas com as reuniões da CCR’s foi 
fundamental para garantir a participação e presença dos membros do Comitê. Regina Greco 
informa que para a consulta pública de Divinópolis todos os membros da CCR Alto foram 
convidados.   
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Yvonilde Medeiros fala que há falta de confiança em empresas de consultorias. Sugere que 
durante o trabalho apresentar os dados mais “simples” de serem entendidos. Em seguida, 
Johann Gnadlinger fala que deve lançar na Internet a pergunta “Qual o rio que queremos daqui 
há 20 anos?”. Na sequência, Regina Greco comenta sobre a metodologia “Espinha de Peixe”, 
adotada na elaboração do Plano Diretor da Bacia Hidrográfica do Rio Pará. Marcos Avilques 
fala que a empresa deve se aproximar do público, melhorar a linguagem. Conquistar pessoas 
para firmar parcerias futuras. Participar da agenda de outras instituições/segmentos como 
pescadores, quilombolas, indígenas, etc. 
  
 
Item 3 – Apresentação da Proposta do PAP 2016-2018  
 
Alberto Simon explana sobre a proposta do PAP 2016-2018. Fala também sobre o cadastro de 
usuários da bacia. 
 
Ana Catarina fala que as diretrizes para o cadastro de usuários da bacia será apresentada no 
Plano, em que deverá focar nos usuários significativos. Sugere uma parceria da ANA com os 
Estados. Com a palavra, Yvonilde Medeiros não concorda que a execução do cadastro seja 
realizada pelo CBHSF. Marcos Avilques diz que o CBHSF poderá incentivar/auxiliar nas ações 
do Estado. 
 
 
Componente II – Pagamento por serviços Ambientais. Alberto Simon informa que o CBHSF 
deverá elaborar uma deliberação normatizando as regras de acesso aos recursos da rubrica do 
PSA.  
 
A CTPPP sugere que na plenária, o PAP 2016-2018 seja apresentado explicitando os 
percentuais de execução por componente, além de apresentar os entraves (processos) para 
contratação, para melhor entendimento de todos.  
 
 
Alberto Simon apresenta o TDR de contratação de serviços relacionados à investigação, 
estudos e desenvolvimento de indicadores que possam realizar o monitoramento e avaliação 
de resultados dos programas, planos e projetos selecionados no plano de investimentos do 
PRH-SF, tendo como meta geral a melhoria da qualidade e quantidade hídrica da Bacia. Após 
a apresentação, os membros da Câmara fazem comentários sobre a composição/qualificação 
da empresa/equipe a ser contratada.  
 
 
Produtos esperados: 
Oficina 1 – selecionar metodologias. Definir diretrizes metodológicas. Detalhar a metodologia 
na 1ª oficina. 
Oficina 2 – Validação 
 
Patrícia Boson recomenda que a empresa a ser contratada deva demonstrar conhecimento do 
SINGREH. 
Processo: 
- reunião de partida 
- Oficina 1 
- Reunião de trabalho 
- Oficina 2 
- reunião final de validação.  
 
Serão 4 produtos, incluindo as 02 (duas) Oficinas e 02 (duas) reuniões de validação. 
 
José Maciel comenta em relação ao prazo do mandato da Câmara Técnica, junto a atual 
composição do CBHSF, e o desenvolvimento desta contratação. 
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Ana Catarina aborda os seguintes temas: 1) preocupação com o prazo do TDR; 2) necessidade 
de acompanhamento de um especialista para aferir o processo; e 3) Necessidade de agregar 
um Consultor para auxiliar a CTPPP na avaliação dos resultados. 
 
Pedro Lessa sugere a retirada da exigência de mestrado e especialização na qualificação da 
equipe. Regina Greco acredita que seria interessante que o coordenador tenha mestrado. 
Johann Gnadlinger sugere que tenha um espaço nas oficinas para capacitação dos membros 
da Câmara. Na sequência, Pedro Lessa e Ana Catarina dizem que não são a favor de restringir 
o mercado, exigindo elevada titulação da equipe. 
 
Em seguida, Alberto Simon presta informes sobre a participação do CBHSF no Simpósio da 
ABRH e sobre o I Simpósio da Bacia Hidrográfica do rio São Francisco, que está programado 
para o período de 05 a 10 de junho de 2016 em Petrolina/PE e Juazeiro/BA. 
 
Item 4 – Atlas de Saneamento da ANA – Apresentação: Sérgio Ayrimoraes 
 
Será apresentada no dia 13/11/2015, em virtude da demanda do Palestrante. 
 
Neste sentido, Johann Gnadlinger, utilizou o espaço para fazer uma apresentação sobre 
“Convivência com o Semi-Árido”.  
 
 
Item 5 – Assuntos Gerais 
 
Não houve 
 
Item 6 – 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 18h, do dia 12/11/2015. 
 
 
DIA 13/11/2015:  
 
A reunião do dia 13/11/2015 foi conjunta com o GAT para discussão do RP4.  
 
Apresentação do Atlas de Saneamento da ANA – Apresentação: Sérgio Ayrimoraes 
 
A apresentação do Atlas de Saneamento, que seria realizada no dia anterior, se realizou na 
reunião conjunta do GAT/CTPPP no dia 13/11/2015, devido a agenda do palestrante.  
 
 
Para maior detalhamento da reunião conjunta GAT/CTPPP ver Memória da 6ª Reunião do 
GAT.  
 
 

 
Regina Célia Greco Santos 

Coordenadora da CTPPP 
 
 

Jorge Izidro 
Secretário da CTPPP 

 


