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 AJUDA MEMÓRIA DA REUNIÃO 

 
REUNIÃO CÂMARA TÉCNICA DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS (CTAS) - CBHSF 
Data: 11 de março de 2022 
Local: Recife/PE 
Horário: 09h às 16h30 
Observação: No dia 10/03/2022 foi realizada a capacitação dos membros das Câmaras Técnicas do CBHSF.  Esta memória é 
relativa à reunião do dia 11/03/2022 

 
Participantes: 
 

Nome 
 

Instituição 
 

1. Carlos Alberto de Freitas (Titular) ABES MG  

2. Adriana de Oliveira Rocha (Titular) ADAO 

3. Cristiane Neres Silva – VIRTUAL (Titular) AFAF 

4. 
José Marques Sousa do Nascimento 

(suplente) 
AFAF 

5. Dércio Alves Pereira (Titular) Piscicultura Itaparica 

6. Jaqueline Chaves da Silva (Suplente) Piscicultura Itaparica 

7. José Almir Cirilo (Titular) APAC 

8. Edimilton Dias da Rocha Pereira (Titular) 
Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do 

Piemonte da Diamantina 

9. Silvana Mônica Vaz (Titular) COPASA 

10. Silvânio Silvéro Lopes da Costa (Titular) CREA SE 

11. 
Moacyr de Lins Wanderley – VIRTUAL 

(suplente) 
CREA SE 

12. Evelize Lago Nishiyamamoto (Titular) IBRAM 

13. Chang Hung Kiang – VIRTUAL (Titular) UFAL 

14. Gustavo de Alencar Freitas (suplente) UFAL 

15. João Pedro da Silva Neto (Titular) UFRPE 

16. Anderson Paiva (Suplente) UFRPE 

17. Ednaldo Campos  CBHSF - DIREC 

18. Flávia Mendes Agência Peixe Vivo 

19. Samara Fernanda da Silva UFDB/UFPE (Convidada) 
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1. Abertura e verificação de quórum  

Flávia Mendes, coordenadora técnica da APV, constata o quórum e inicia a reunião. Neste momento 

aconteceram problemas relacionados à participação híbrida, no entanto o problema foi resolvido em 

tempo.  

 

2. Apresentação dos membros da CTAS 

Os membros presentes na reunião (presencial e virtual) se apresentam rapidamente, informando nome, 

instituição e contribuições para a CTAS e o CHBSF. Falam, também, sobre suas qualificações e trabalhos 

exercidos. 

 

3. Eleição da coordenação e secretaria da CTAS 

Flávia Mendes explica o procedimento para eleição. Com a palavra, José Almir Cirilo acredita na 

renovação da CTAS, mas não se coloca contrário à sua permanência no cargo caso ninguém manifeste 

interesse. Alguns membros da CTAS acreditam que o cargo de coordenador deve ficar com quem tem 

experiencia na câmara, portanto sugerem a manutenção do José Almir Cirilo como coordenador. Flávia 

Mendes esclarece as atividades exercidas pelo coordenador e o secretario, exemplificando seus 

deverem com os membros da câmara. Todos concordam com a afirmação dos membros de que o 

coordenador e o secretario devem ser pessoas que dentem do conhecimento de todo o processo.  Após 

manifestações, os membros decidem por unanimidade na manutenção de José Almir Cirilo como 

coordenador e Dércio Alves Pereira como secretário.  

         

4. Aprovação da ajuda memória da reunião CTAS realizada no dia 08 de junho de 2021 

A ata da última reunião é aprovada sem abstenções pelos membros.  

 

5. Apresentação do calendário CTAS 2022 

Flávia Mendes apresenta o calendário da CTAS para 2022, cuja deliberação foi aprovada pelo plenário do 

CBHSF em dezembro de 2021.  Deixa claro que é sempre possível que as datas sejam negociadas entre 

os membros e a diretoria do CBHSF. Após debates, alguns membros do CTAS sugerem que as reuniões 

da CT sejam em dia anterior e no local de realização das plenárias do CBHSF. José Almir Cirilo diz que 

achou pouca a quantidade de reunião  da Câmara e solicita mais reuniões presenciais. Com a palavra, 

Flávia Mendes solicita que a demanda seja formalizada. Sem mais manifestações Flávia Mendes passa 

para o próximo ponto de pauta.  

 

6. Apresentação sobre o projeto Urucuia e encaminhamentos para gestão 2021/2025 

Flávia Mendes inicia a apresentação do estudo da utilização das águas do aquífero Urucuia e passa 

rapidamente a palavra para o coordenador do projeto pela empresa PROFILL para ele possa se 

apresentar. O Sr. Carlos Bortoli agradece a atenção de todos. Em seguida, a coordenadora técnica da 

APV contextualiza para os membros a ideia do estudo e em seguida continua a apresentação mostrando 

detalhadamente os resultados e encaminhamentos do estudo. Explica como foi feito o estudo, como foi 

definido cada recorte e como foi realizada cada etapa. Com a palavra, Joao Pedro, que fez parte do 

grupo de trabalho que acompanhou a execução desse projeto salienta que tudo foi partilhado e definido 
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pelos membros da CTAS. Após o término das discussões e contribuições dos membros, Flávia Mendes 

conclui a apresentação.  

 

7.  Projetos previstos no PAP 2021/2025 relacionados à CTAS 

Visto que a apresentação do tema já havia sido feita na capacitação do dia anterior, Flávia Mendes 

apenas ressalta algumas ações mais importantes. 

 

8. Assuntos Gerais 

O presidente do CBHSF José Maciel passa rapidamente na reunião e agradece os membros, coloca a 

diretoria a disposição da câmara para auxiliar no que for necessário.  

 

9. Encerramento 

Não havendo mais assuntos a se tratar, a reunião é encerrada com os agradecimentos de todos.  

 

 

Reunião realizada em Recife/PE, 11 de março de 2022 


