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ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2020 1 

No dia 18 de fevereiro de 2020, às 09 horas, no CECOR, em Serra Talhada/PE, foi realizada 1ª 2 

Assembleia Geral Ordinária de 2020, do COBH/Pajeú, para discussão e deliberação sobre a 3 

seguinte pauta: Abertura e informes; Renúncia da atual Diretoria e eleição da nova Diretoria; 4 

Aprovação da Ata de Eleição; Parecer final da CT sobre o Plano Hidroambiental; Plano de 5 

Comunicação; Plano de Capacitação; Relatório de Atividades e Planejamento de 2020 6 

(Procomitês). A reunião foi presidida por Manoel Barbosa dos Anjos, Vice-presidente do 7 

Comitê, secretariada por Genival Barros Júnior, Secretário Executivo, e apoiada por Nilson 8 

Henrique da Silva, representante da APAC, contando com a presença de 13 representantes no 9 

exercício da titularidade. Informes: Afonso Cavalcanti informou da sua saída da DIACONIA, o 10 

que impossibilita sua permanência como representante de membro e Presidente do Comitê. 11 

Adilson Alves Viana apresentou ofício da DIACONIA que o indica como novo representante 12 

desta instituição no Comitê. Genival Barros (UFRPE) cobrou compromisso das entidades que 13 

fazem parte do Comitê, pois, já na primeira reunião após a eleição, realizada em dezembro de 14 

2019, não se obteve o quórum estatutário para a instalação da assembleia. Manoel Barbosa 15 

(CECOR) destacou a necessidade de aplicar a regra estatutária de exclusão dos faltosos. Élcio 16 

Alves (SEMAS) observou que sem a obtenção do quórum não é possível computar as faltas, 17 

pois as assembleias não se instalam, o que foi confirmado pelo representante da APAC, Nilson 18 

Silva. Ivanilda Silva (Associação Malhada Vermelha) seguiu a posição levantada por Élcio 19 

Alves e falou dos problemas que acabam colaborando para as faltas. Afonso Cavalcanti, com 20 

base no Estatuto, pediu a comunicação de exclusão aos faltosos, já computando a segunda falta 21 

dos representantes que estiveram ausentes em dezembro e nesta reunião. Flaviano Marcos (STR 22 

de Serra Talhada) defendeu que os faltosos devem ser excluídos e as faltas contabilizadas 23 

independentes do quórum, mas observou que há um desinteresse de participação diante da falta 24 

de ações na bacia. Ailane Leal (Prefeitura de Floresta) manifestou concordância com Flaviano 25 

Marcos, e justificou uma falta em razão de problema com transporte da APAC, o que foi 26 

confirmado por Nilson Silva. Maria Mariah (IFPE) cobrou a instalação do grupo de trabalho 27 

para a revisão do Estatuto, o que melhoraria a questão da obtenção do quórum. Diante da 28 

possibilidade de renúncia coletiva da Diretoria, Élcio Barros fez um apelo para que a Diretoria 29 

continue, substituindo-se apenas o Presidente, dado que ele saiu de sua entidade. Ata de Eleição 30 

do Comitê (mandato 2019-2022): a mesma teve sua leitura dispensada, dado que já havia sido 31 

enviada anteriormente, sendo aprovada sem ressalvas, por unanimidade. Parecer final da CT 32 

sobre o Plano Hidroambiental - PHA: a Câmara Técnica apresentou o Parecer 01/2020, e 33 

decidiu não voltar a analisar o produto em virtude dos problemas técnicos detectados em uma 34 

análise preliminar da versão final do PHA apresentada ao Comitê. Desta forma, a Câmara 35 

Técnica se absteve de emitir novos pareceres, deixando o plenário livre para tomar sua decisão 36 

sobre a anuência ao PHA. Nilson Silva informou que diante de problemas ou incorreções no 37 

PHA, poderá ser emitido um volume de errata, e observou que a aprovação do PHA deveria 38 

constar como ponto de pauta da próxima reunião. O Plenário, por unanimidade, manifestou 39 

concordância com o Parecer 01/2020 da Câmara Técnica, apresentado na ocasião, e rejeitou a 40 

aprovação do Plano Hidroambiental. Plano de Comunicação: oito membros do Comitê 41 

solicitaram vista ao documento, que terá sua aprovação como ponto de pauta da próxima 42 

reunião. Plano de Capacitação: o mesmo também foi apreciado, ajustado e aprovado. O 43 
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Relatório da atividades de 2019, enviado previamente, foi ajustado e aprovado. Por fim, o 44 

Planejamento de 2020, que teve minuta enviada previamente, foi ajustado e aprovado. Sobre a 45 

renúncia da atual Diretoria do Comitê, apresentada na ocasião pelos membros da Diretoria, os 46 

mesmos explicaram que em razão de o Presidente eleito ter se desligado de sua entidade, e o 47 

Vice-presidente estar em processo de desligamento, foi necessário a tomada de tal atitude, isto 48 

porque o próprio Secretário achou por bem também se desligar do cargo, pois haviam assumido 49 

a Diretoria do Comitê como uma chapa. Ivanilda da Silva, como ex-presidente do Comitê, 50 

devolveu o notebook que estava sob sua guarda para o representante da APAC, Nilson Silva, 51 

que ficou de entregar na APAC. Nada mais havendo, a reunião foi encerrada, esta Ata tendo sido 52 

lavrada para aprovação na próxima reunião do Comitê. 53 

Serra Talhada/PE, 18 de fevereiro de 2020. 54 

Assinam os presentes:  55 


