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ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ METROPOLITANO NORTE - 27/09/2019 

No dia 27 de setembro de 2019, às 10 horas, na sede da Agência Pernambucana de Águas e 1 

Clima (APAC), foi realizada a 2ª Reunião Ordinária do COBH /Metropolitano Norte, contando 2 

com a presença de 1/3 dos membros, servidores da APAC e outros participantes. A pauta do dia 3 

foi composta pelos seguintes pontos: Abertura e Informes; Aprovação da Ata da reunião 4 

anterior; Palestra: Implantação de Cobrança pelo Uso de Água, a ser ministrada pelo senhor 5 

Clênio Torres (APAC); Criação do GT Cobrança Metropolitano Norte; Eleição do Vice-presidente 6 

do COBH – GL 1; Processo eletivo para preenchimento de vagas do COBH; Metas Prócomitês: 7 

Constituir GTs /Câmara Técnica, Plano de Comunicação (APAC), Plano de Capacitação (APAC), 8 

Plano Hidroambiental, ENCOBH 2019, Visita Técnica (Programação), Encerramento. 9 

Inicialmente, a presidente da APAC, Suzana Montenegro, deu as boas-vindas aos presentes, e 10 

expressou a expectativa do fortalecimento da gestão dos recursos hídricos a partir da 11 

apropriação e inclusão nas pautas dos comitês sobre o tema ‘’cobrança’’, sendo um dos 12 

instrumentos para o uso racional dos recursos hídricos. Em seguida, houve uma breve 13 

apresentação dos participantes, com destaque para a inclusão de novos integrantes da 14 

Secretaria de Meio Ambiente (SEMAS).  Após Herbert Tejo (Diretoria Executiva COBH- GL -1), 15 

apresentou um breve resumo dos pontos abordados na última ATA, com destaque para as 16 

dificuldades da COMPESA em relação aos sistemas de abastecimentos e as perdas hídricas. 17 

Silvanda (CPRH), também reforçou esse aspecto, com destaque para a área de Olinda. Herbert 18 

Tejo, destacou a presença dos centros acadêmicos no território do COBH, dos Institutos 19 

Federais, enfatizando a sua importância para estudos e discussões e que a Diretoria Executiva, 20 

busca formas de firmar convênio com as Universidades. Também foi destacado a importância 21 

da APA de Santa Cruz, como importante fonte de informações e ações no território do COBH. 22 

Herbert Tejo, também socializou a informação referente a contratação de corredores 23 

ecológicos, financiados pelo Banco Mundial, os quais foram identificados 31 mil hectares, dos 24 

quais 1200 hectares precisam ser reflorestados, pois, são áreas consideradas críticas. Acrescenta 25 

ainda que nas respectivas áreas há dificuldades de reconectar os fragmentos de matas 26 

existentes, devido muitas estarem em áreas privadas e no entorno do lago Botafogo. E que para 27 

esse processo há a previsão de construção do primeiro viveiro florestal de Pernambuco com 28 

capacidade de produzir cerca de 100.000 (cem mil) mudas para implementar esse processo. 29 

Após os informes, o Sr. Mauro Bernardo solicitou acrescentar na Ata anterior, linha 44, o 30 

seguinte texto: Mauro Bernardo (Paróquia de São José), após a apresentação do Programa de 31 

Recuperação dos Poços Artesianos da RMR pelo Sr. Daniel (COMPESA), perguntou se a bateria 32 

de seis poços em Caetés III (Boca da Mata), Rio Barro Branco (Rio Timbó), se está contemplada 33 

no Programa. O Sr. Daniel (COMPESA), após consulta, contatou que os seis poços artesianos 34 

(bateria de seis poços) em Caetés III, Abreu e Lima, não estavam contemplados no Programa. 35 

Mauro Bernardo (Paroquia de São José) solicitou que os seis poços de Barro Branco em Caetés 36 

III, localizados no município de Abreu e Lima fossem incluídos no Programa. Daniel Genoíno 37 

(COMPESA) reconheceu a necessidade de recuperar esta bateria de poços, ficando de verificar 38 

e informar oportunamente. Também foram solicitados acréscimos/correções  na linha 70 a 39 

pedido do mesmo, que ficaria com o seguinte texto: Mauro Bernardo (Paroquia de São José), 40 
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apresentou e entregou cópia do documento sobre ‘’Síntese Informativo’’ sobre a visita realizada 41 

no Córrego da Areia (Área de Preservação Ambiental – APA), localizadas entre os conjuntos 42 

habitacionais de Caetés I e II, em Abreu e Lima, onde foi detectado o avanço da voçoroca, bem 43 

como o assoreamento e poluição do Riacho da Prata, além de retirada clandestina de areia, 44 

disposição de lixo e lançamento de dejetos e efluentes do Complexo Prisional de Caetés II e das 45 

ruas de Caetés I, sobre a responsabilidade de tratamento da COMPESA.  Mauro Bernardo 46 

(Paroquia de São José) também falou da necessidade de garantir os recursos   para elaboração 47 

do Plano na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO.  Com as ressalvas aprovadas pela plenária 48 

para serem acrescentadas em Ata anterior, foi dada continuidade a reunião. Herbert Tejo, 49 

destacou a importância de todos no Comitê se apropriarem da temática ‘’cobrança’’, uma vez 50 

que há um Projeto de Lei na ALEPE, na qual a APAC já desenvolveu uma minuta.  Neste 51 

momento, a Sra. Maria Emília, como membro novo do Comitê, solicitou que fossem 52 

encaminhados os últimos documentos do Comitê para o seu e-mail. A Diretoria Executiva 53 

(Herbert Tejo e Mônica Nunes), informam que devido à recente inserção de novos membros, 54 

solicitam a APAC possa encaminhar os documentos e repassar posteriormente os contatos dos 55 

mesmos. Em seguida, o Sr. Clênio Torres (APAC), começou a apresentação, nas quais destacou 56 

alguns pontos: a APAC é responsável apenas por fomentar a importância da cobrança; a 57 

cobrança da água não é um tributo, é um aspecto que deve ser socialmente discutido para maior 58 

equidade no uso da água, sendo uma compensação pelo uso de um bem público. Apresentou a 59 

Lei 12.984 de 30 de dezembro de 2005,  na qual a APAC é o executor da política pública, com 60 

instrumentos de fiscalização e gestão, com ressalva para o artigo 22, sobre a racionalidade 61 

econômica (disciplinar a localização, incentivar a melhoria, recursos financeiros, incentivos a 62 

recuperação e a preservação, dispor de meios das ações, etc).  Destacou ainda benefícios da 63 

aplicação da cobrança: eficiência no uso racional da água. Citou ainda outros exemplos das 64 

condições hídricas no Estado, destacando que Pernambuco, tem a menor disponibilidade 65 

hídrica, pouca capacidade de captação e topografia sem privilégios. Ressalta que outros Estados, 66 

tem bacias hidrográficas maiores, pouca Bacia Sedimentar, entre outros aspectos, o que 67 

colabora para que sejam implantados a cobrança para o uso racional da água.  Destacou ainda, 68 

que a metodologia técnica para uso e cobrança da água, leva em consideração, aspectos 69 

políticos e consenso social. A APAC contratou um estudo de metodologia técnica para cobrança 70 

e possui uma minuta que trata do ponto de vista legal, na qual quem define o valor cobrado são 71 

os COBHs. Sr. Clênio Torres (APAC), levantou uma questão durante a sua apresentação: No 72 

Sertão, que tem pouca água, como cobrar?  Diante deste aspecto, continuou a apresentação, 73 

destacando dois aspectos: quem faz a captação e faz o lançamento, deve pagar pelos dois, 74 

dando exemplo do Estado da Paraíba, que criou um coeficiente pelo tipo de uso. Destacou 75 

também outros Estados que cobram pelo uso da água: Ceará e Bahia, além das Bacias Federais. 76 

Durante a apresentação, o Sr. Clovis Barreto (Prefeitura da Ilha de Itamaracá) fez colocações em 77 

relação a Ilha de Itamaracá, no que diz respeito ao licenciamento ambiental. Essa observação, 78 

gerou debates em torno de licenciamento ambiental, qualidade da água, e papel de cada órgão 79 

de Estado (APAC, CPRH).  Silvanda (CPRH), trouxe pra o debate aspectos do lixão desativado da 80 

Ilha de Itamaracá, que apesar disso, apresenta resticios de chorume, e as consequências deste 81 

aspecto que devem ser denunciados aos órgãos competentes.  O Sr. Clovis Barreto (Prefeitura 82 

da Ilha de Itamaracá), relatou as ações de mitigamento que estão sendo realizadas em relação 83 

ao lixão da Ilha de Itamaracá. Seguindo a pauta da reunião, Herbert de Tejo, convocou os 84 

presentes para a formação do Grupo de Trabalho Cobrança Metropolitano Norte, ressaltando 85 

que o COBH – Goiana está na frente em relação as discussões da cobrança. Formaram o GT 86 

Cobrança: Usina São José; CPRH; Fórum Socioambiental de Aldeia; Prefeitura de Abreu e Lima; 87 

Casa Paroquial São José e Prefeitura do Recife. Será realizado posteriormente o convite a 88 
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COMPESA. Outro ponto da pauta foi a Eleição do Vice-presidente do COBH. Herbert de Tejo 89 

(Diretoria Executiva), lançou o convite a plenária para a candidatura de vice-presidente do 90 

COBH- GL1. Mônica Nunes (Diretoria Executiva), lembrou que é importante os candidatos 91 

conhecerem as atribuições relativas ao cargo, não se restringindo ao Estatuto Social apenas, mas 92 

com o compromisso de atuar de forma integrada, enquanto Diretoria. Se apresentou para a 93 

candidatura o Sr. Fernando Mateus (Prefeitura de Abreu e Lima). Neste momento, foi realizada 94 

a leitura do artigo 10, relativa à função do vice-presidente e solicitado ao candidato o seu 95 

entendimento sobre a função de vice-presidente. Após a defesa do mesmo e aval da plenária, 96 

foi eleito o Sr. Fernando Mateus (Prefeitura de Abreu e Lima) como vice-presidente do COBH – 97 

GL- Em relação a pauta, do processo eletivo para preenchimento de vagas do COBH, foram 98 

listadas as instituições que estão sendo faltosas e as que estão à disposição. Em seguida, o Sr. 99 

Roberto Costa (APEVISA), comunicou que está se afastando do setor, mas a APEVISA coloca à 100 

disposição sua vaga no Comitê.  Mônica Nunes ressaltou que em uma das reuniões passadas foi 101 

considerado a criação de um GT de Revisão do Estatuto do Comitê.  Herbert Tejo comentou que 102 

um dos pontos considerados de revisão era a quantidade de membros que quando comparado 103 

com outros comitês em Pernambuco, com área de bacias muito superior ao Norte 104 

Metropolitano, atestamos um quantitativo de membros exagerado para gestão da área que 105 

abrange as nossas bacias. A gestão do comitê com 30 membros é um fator dificultador para 106 

ações básicas, como garantir um quórum que permita realizar os encaminhamentos necessários, 107 

além da dificuldade em encontrar participantes.  Das 30 vagas disponíveis, atualmente só temos 108 

14 ativas.  Mesmo assim para garantir a presença majoritária não é tarefa fácil. De forma que 109 

foi apontado para reflexão se pensar um quantitativo de membros menor e mais 110 

comprometidos com o cumprimento dos objetivos do comitê.  Foram notificadas 4 prefeituras 111 

pelo atingimento de 3 faltas sucessivas, tendo comparecido hoje representante de Abreu e Lima, 112 

Itamaracá e Camaragibe.  Olinda como não compareceu nem se manifestou por escrito está 113 

sendo descredenciada, conforme estabelece o estatuto.  A constituição do GT Revisão será 114 

tratada em uma próxima reunião.  Será comunicado posteriormente a quantidade de vagas 115 

disponíveis e deflagado o processo eletivo através de edital.  Para o cumprimento das metas do 116 

Pro comitê se faz necessário a elaboração e aprovação de um Plano de Capacitação e um Plano 117 

de Comunicação. Foram convidados Maria Helena e Gustavo para expor com mais detalhes cada 118 

um dos planos. Adiantando a pauta, foi informado sobre o Encontro Nacional de Bacias 119 

Hidrográficas (ENCOBH), que acontecerá no período de 21 a 25 de outubro do respectivo ano. 120 

Foram apresentadas a programação do ENCOBH e disponibilizadas apenas duas vagas para a 121 

apresentação da plenária. Herbert de Tejo (Diretoria Executiva) defendeu a importância do 122 

evento, e relatou a sua experiência no ENCOBH 2018, na qual pode aprofundar as temáticas 123 

ligadas aos recursos hídricos. Informou que as vagas estão à disposição da plenária, ressaltando, 124 

que outros Comitês, seguiam a indicação vagas serem direcionadas aos membros da Diretoria 125 

Executiva, devido ao número de vagas, contudo, colocando a plenária à disposição.  Sr. Liberato 126 

se candidatou, mas após debates, compreendeu a importância da Diretoria Executiva participar, 127 

devido estar mais atuante no processo. Maria Helena fez exposição sobre o Plano de 128 

Capacitação e Gustavo complementou com breve exposição sobre o Plano de Comunicação. 129 

Ambos ressaltaram a importância e os objetivos de cada plano.  Foram constituídos o GT 130 

Capacitação com a participação de Mônica Nunes e Herbert Tejo, mais ninguém se voluntariou 131 

para o trabalho de construção do plano; e para o  GT  Comunicação se voluntariou apenas Mila 132 

Portela.  A exposição sobre o Termo de Referência para contratação do Plano Hidroambiental 133 

não aconteceu porque Erick não pode estar presente.  Ficou decidido a formação de uma câmera 134 

técnica para a construção do TR.  A câmera técnica foi constituída pelas seguintes entidades 135 

membros:  FSaA (Herbert Tejo), UFRPE (Prof. Vanildo), CPRH (Silvanda e Magdala) e Prefeitura 136 
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de Recife (José Liberato).   O CT deverá se reunir para se debruçar sobre a pré proposta 137 

elaborada por Erik Cavalcanti e Everton Renan.  Para concluir os trabalhos foram acordados os 138 

participantes para realização da Visita Técnica proposta por Mauro.  O grupo foi constituído 139 

pelos representantes da COMPESA, CPRH, Prefeitura de Abreu e Lima e ficou sob a coordenação 140 

de Mauro Bernado. Nada mais havendo a reunião foi encerrada. 141 

Recife, 27 de setembro de 2019. 

____________________________________________ 

Herbert de Tejo Pereira 

Presidente 

____________________________________________ 

Fernando Mateus  

Vice-presidente 
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Mônica Nunes Gonçalves 

Secretaria Executiva 

herbe
Realce




