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MEMÓRIA DE REUNIÃO - CTAS  

 
Data: 10 de março de 2021 
Horários: 14h12 às 15h50 
Local: Videoconferência 
 
Quadro resumo dos encaminhamentos anexo à Ajuda Memória 

Participantes: 
 

                           NOME INSTITUIÇÃO 

1 José Almir Cirilo  Consórcio de Desenvolvimento Sustentável da 
Diamantina 

2 Chang Hung Kiang  Instituto Ecoengenho 

3 Carlos Alberto de Freitas  ABES/MG 

4 Douglas Falcao Wanderley  CHESF 

5 Cristiane Neres Silva  AFAF 

6 João Pedro da Silva Neto  UNIVASF 

7 Mike Henderson Santana Batista DESO/SE 

8 Andreia Vitório Tanto Expresso 

9 Mateus Carvalho Agência Peixe Vivo 

10 Laura Araujo Agência Peixe Vivo 

11 Flávia Mendes Agência Peixe Vivo 
 
 

1.  Abertura e verificação de quórum 

Após a verificação de quórum por parte do coordenador da CTAS, Sr. Almir Cirilo, os trabalhos foram 
iniciados às 14h12min.  
 

2. Aprovação da minuta da memória da reunião CTAS realizada no dia 24/07/2020 – 
Videoconferência 

Laura Araujo, analista da Agência Peixe Vivo, apresenta a Minuta da Ajuda Memória da última reunião. 
Almir Cirilo pergunta se algum membro tem alguma consideração a fazer. Em seguida, a memória é 
aprovada. 
 

3.  Planejamento reuniões CTAS 2021 (aprovado pelo plenário em dez/2020) 

Laura Araújo apresenta a Deliberação CBHSF nº 122/2020, que aprova o Calendário e Planejamento 

Anual de Atividades do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco (CBHSF) para o ano de 2021, 

explana sobre a importância de manter o planejado no PAP e questiona se os membros tem alguma 

dúvida sobre a deliberação. Os membros da CTAS entram num consenso e solicitam a modificação da 

data da próxima reunião da CTAS, agendada para o dia 04 de junho de 2021 para o dia 08 de junho de 

2021.  

 

4. Apresentação status do Projeto Urucuia – APV e Representantes da CTAS no GT 

Com a palavra, Flávia Mendes explana sobre os dados do projeto e o Plano de Trabalho. Na ausência 

de Zoltan Romero e João Pedro Netto, Flávia Mendes se dispõe a apresentar as considerações do 
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Grupo Técnico do projeto Urucuia. Em seguida, faz a leitura dos apontamentos e considerações feitas 

pelos membros do Grupo Técnico e questiona se os membros tem algum comentário. Na sequência, 

Chang Hung comenta que o projeto está evoluindo bem, aguarda os resultados e ressalta a 

importância de se ter acesso aos dados para execução do trabalho. Posteriormente, João Pedro Netto 

pede a palavra e comenta sobre a avaliação do Produto 1 do projeto Urucuia, comenta que a intenção 

dele e de Zoltan é debater dentro da CTAS os próximos produtos, pois são produtos mais robustos. 

Além disso, comenta que a empresa parece ser competente, que o Plano de Trabalho estava muito 

bom, foram feitas algumas observações, mas que não comprometeram o produto em si. Para João 

Pedro é importante entregar um documento consolidado com as considerações do Grupo de 

Trabalho, sem ser separada por câmara. 

 

5. Apresentação sobre os módulos disponíveis no SIGA SF 

Mateus Carvalho, coordenador de Tecnologia da Agência Peixe Vivo, apresenta o detalhamento do 

SIGA SF, o status do projeto, pontos em desenvolvimento, pontos a desenvolver. Além disso, Mateus 

Carvalho apresenta os módulos do SIGA SF e explana como foi previsto o desenvolvimento da 

plataforma de informações da bacia hidrográfica do Rio São Francisco. Na sequência, Mateus Carvalho 

apresenta a plataforma (https://siga.cbhsaofrancisco.org.br/), lançada ao final de 2020, e o 

detalhamento dos módulos online. Além disso, Mateus Carvalho mostra o caminho de acesso à 

plataforma e o passo a passo para consulta aos projetos desenvolvidos pelo CBHSF, dentro do Módulo 

de Acompanhamento de Ações, e os documentos referentes àquele projeto. Em seguida, Mateus 

Carvalho apresenta o Módulo online de Mapas e explana sobre as funcionalidades do módulo de 

mapas, como por exemplo, interação com os mapas, inserção de dados para estudos, a listagem de 

camadas da plataforma, aplicação de filtros dentro dos mapas e demais ferramentas disponíveis na 

plataforma SIGA SF. 

 

6. Assuntos Gerais 

Almir Cirilo abre a palavra para os participantes. Flávia Mendes solicita a palavra e comenta sobre o 

questionamento feito por Douglas Falcao Wanderley no chat da reunião, solicitando o reenvio dos 

pareceres apresentados na reunião. Em seguida, Flávia Mendes explana que os pareceres foram 

enviados via whatsapp e que irá encaminhar por e-mail aos membros da câmara. 

 

7. Encerramento 
Sem mais assuntos a tratar, o Sr. Almir Cirilo agradeceu a presença de todos e a reunião foi encerrada 
às 15h50. 

 
 

Videoconferência, 10 de março de 2020. 
 

 
 
 
 

José Almir Cirilo                                                                          
Coordenador da CTAS 

 

Zoltan Romero Rodrigues 
Secretário da CTAS 

 

https://siga.cbhsaofrancisco.org.br/
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RESUMO DOS ENCAMINHAMENTOS 

 
 ENCAMINHAMENTO RESPONSÁVEL PRAZO 

1 Modificação da data da reunião da CTAS para 

08/06/2021 

APV Próxima reunião 
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