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ATA da XLIII Reunião Ordinária do COBH Capibaribe  

07/11/2018  

Aos sete dias do mês de novembro de 2018, no Auditório do Centro Administrativo do Moda 1 

Center, localizado no município de Santa Cruz do Capibaribe, ocorreu a XLIII Assembleia 2 

Ordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Capibaribe (COBH Capibaribe). Estiveram 3 

presentes os membros, conforme lista de presença anexa, com quórum estabelecido em 4 

terceira convocação com 17 representantes titulares e suplentes de membros do Cobh 5 

Capibaribe e contou com a participação de 16 convidados. Entre estes, o Prefeito de 6 

Toritama, o Sr. Edilson Tavares de Lima, o vice Prefeito de Toritama, o Sr. Romero Ferreira, 7 

o Sr. Dida de Nam, Vice Prefeito de Santa Cruz do Capibaribe e a Gerente da GAOB/APAC, 8 

a Sra. Lucia Helena Correia, totalizando entre membros, convidados e técnicos, 33 9 

participantes. A presente Assembleia teve a seguinte pauta: 1 - Abertura; 2 - Entrega do 10 

“Selo Prefeitura Amiga do Capibaribe”; 3 - Leitura e aprovação da Ata da reunião anterior;  4 11 

- Capacitação sobre o Sistema de Informações de Recursos Hídricos e apresentação da 12 

pesquisa de doutorado “Desenvolvimento de Solução para Informação Geoespacial e 13 

Comunicação nos COBHs” da Dra. Ligia Alcântara - UFPE; 5 - Acompanhamento das ações 14 

do PHA Capibaribe pela Gerência de Planos e Sistema de Informação da APAC; 6 - 15 

Apresentação e aprovação do planejamento de ações do COBH para 2019; 7 - Informes: 16 

situação de obras de emergência na barragem de Jucazinho; Realização do ENJUCA. 17 

Encerramento e almoço. Dando início aos trabalhos, às 10h30, o Presidente do COBH 18 

Capibaribe, Sr. Alexandre Ramos, cumprimenta os/as presentes, juntamente com o Vice-19 

Presidente do COBH, Sr. Paulo Bandeira, justificando o atraso inicial dessa assembleia por 20 

questões do transporte do Recife à Santa Cruz do Capibaribe. Em seguida pede que todas 21 

as pessoas presentes se apresentem na plenária, na sequência o Vice-prefeito de Santa 22 

Cruz do Capibaribe, como anfitrião desta assembleia, deu as boas-vindas a todos e a todas 23 

participantes. Foi solicitado pela plenária que o ponto de informes fosse antecipado e assim, 24 

a assembleia se iniciou com a aprovação da ata da reunião anterior, sendo a mesma 25 

aprovada por unanimidade. O Segundo ponto de pauta, os informes, teve como 1º 26 

informe as Obras de Jucazinho -  A representante do DNOCS, Sra. Katia Távora, informou 27 

que a primeira etapa foi concluída, a segunda etapa é para estabilizar a parede da 28 

barragem, as obras iniciaram em junho e o prazo é de 01 ano. A mesma considerou que as 29 

obras darão sustentabilidade a barragem. A representante do DNOCS ainda informou que a 30 

instituição está em via de extinção, que não houve renovação do quadro, sendo o último 31 

concurso na década 80 e que um grande número de servidores estão aptos a se aposentar. 32 

Alexandre Ramos (Cobh Capibaribe) propõe a elaboração de uma moção em defesa do 33 

DNOCS. A moção deve ser encaminhada ao Conselho Estadual de Recurso Hídricos, e este 34 

conselho encaminha para ANA. 2º informe: Ricardo Bruno (Amatur) apresentou o ENJUCA, 35 

trata-se do primeiro encontro dos jovens da Bacia do Capibaribe, com o objetivo de envolver 36 

as/os jovens para reforçar e ampliar a participação juvenil nas ações Comitê da Bacia do 37 

Capibaribe. Este encontro vai acontecer nos dias 24 e 25 de novembro no CETREINO em 38 

Carpina com a garantia da participação de 100 jovens. Foi reforçada a necessidade de 39 

articulação e mobilização por parte dos municípios e membros do Cobh. 3º Informe: Obra 40 

da Adutora do Poço - Santa Cruz do Capibaribe, o representante da Compesa, Sr. Waldeci 41 

Ferreira Filho, informou que é possível abastecer as comunidades rurais, mas é necessário 42 
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mais informação sobre a população a ser atendida. Informa também que esta obra é da 43 

Adutora do Alto Capibaribe que será interligada a transposição do rio São Francisco a partir 44 

da cidade de Monteiro. Após debate, ficou encaminhado que a Prefeitura de Santa Cruz do 45 

Capibaribe ficou responsável em levantar a quantidade de famílias nas comunidades rurais 46 

que serão atingidas com o corte da água no canal e que o acesso a água no Alto Capibaribe 47 

está trazendo muitas questões, sendo determinada a realização de uma audiência pública 48 

do Comitê sobre o tema em Santa Cruz do Capibaribe no mês de janeiro, convidando todos 49 

os envolvidos, Compesa, Ministério Público, CPRH, APAC, usuários, comitê. 4º Informe:  50 

ICMS Socioambiental, o Sr. Alexandre Ramos informou do questionário enviado às 51 

prefeituras pela CPRH como teste para montagem dos indicadores que subsidiará o índice 52 

de proteção dos mananciais.  Na sequência, o terceiro ponto de pauta foi a entrega do 53 

“Selo Prefeitura Amiga do Capibaribe”. Neste momento o Presidente do COBH explanou 54 

sobre o processo de mobilização para a assinatura da Carta de Compromisso dos Prefeitos 55 

com os Princípios de Proteção das Águas da Bacia do Capibaribe. Também falou sobre o 56 

preenchimento de formulário enviado pelo COBH às prefeituras inseridas na bacia, com o 57 

objetivo das prefeituras elencarem as ações relacionadas com a proteção das águas nos 58 

municípios, valorizando aquelas prefeituras que estão fazendo ações proativas. Como 59 

desdobramento, foi criado o “Selo Prefeitura Amiga do Capibaribe”, valorando as iniciativas 60 

em prol do Capibaribe. Neste momento, passou-se a entrega do referido selo aos 61 

representantes das Prefeituras de Toritama, Santa Cruz do Capibaribe e Pesqueira. O 62 

prefeito de Toritama, Sr. Edilson Tavares, reconhece a importância do Selo e sabe que esse 63 

rio é de grande valor para toda região e em especial para Toritama, que enquanto estiver 64 

Prefeito de Toritama estará sempre à disposição para elevar este rio.  Em seguida, também 65 

foi entregue o Selo ao Vice Prefeito de Santa Cruz do Capibaribe, O Vice Prefeito, Sr. Dida 66 

de Nam, agradece e destaca a importância desse momento em prol ao rio, pela importância 67 

do rio para nosso município e região. Na sequência, a representante do município de 68 

Pesqueira, a Sra. Mariana Maciel Almeida de Andrade, também recebeu o Selo, 69 

agradecendo a atenção do Comitê, destacando também a importância do rio para o 70 

município. O quarto ponto de pauta foi a Capacitação sobre o Sistema de Informações de 71 

Recursos Hídricos e apresentação da pesquisa de doutorado “Desenvolvimento de Solução 72 

para Informação Geoespacial e Comunicação nos COBHs – Palestrante Ligia Alcântara - 73 

UFPE, iniciando a apresentação, foi apresentado o instrumento de gestão “sistema de 74 

informação, sua importância e os desafios para implantação. Apresentou um resultado de 75 

uma pesquisa amostral realizada com membros de Cobhs em Pernambuco, o processo de 76 

montagem do portal de informações, bem como as interfaces para a construção de um 77 

banco de informações de forma participativa que alimente um sistema de informação. No 78 

debate foram destacados os desafios de alimentar um banco de dados de forma coletiva, 79 

bem como a necessidade de apoio para fortalecer esta ferramenta como uma estratégia de 80 

gestão das bacias em Pernambuco. O quinto ponto de pauta, foi o acompanhamento das 81 

ações do PHA Capibaribe, foi destacado que foi solicitada uma apresentação da Gerência 82 

de Planos e Sistema de Informação da APAC, mas foi informado que o representante não 83 

pode comparecer a assembleia por outros compromissos já assumidos, ficando este ponto 84 

para a primeira assembleia de 2019. O Sexto ponto de pauta foi a apresentação e 85 

aprovação do planejamento de ações do COBH para 2019, neste ponto, o presidente do 86 

Cobh informou que solicitou aos membros por email o preenchimento de um questionário e 87 
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apresentou nesta assembleia os resultados deste questionário contendo os temas a serem 88 

trabalhados em 2019 pelo Cobh (os temas que mais se destacaram foram plano 89 

hidroambiental, enquadramento dos corpos hídricos, proteção e recuperação das nascentes 90 

e matas ciliares, cobrança pelo uso da água), as atribuições a serem priorizadas, como a 91 

Apac deve atuar em relação ao Comitê, entre outros temas apresentados. Encerrando a 92 

reunião, foi lida e aprovada por essa plenária a moção em favor do DNOCS. Nada mais 93 

havendo, o Sr. Alexandre Ramos convidou a todos para o almoço e encerrou às 13h esta 94 

XLIII Assembleia Ordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Capibaribe 95 

(COBH/Capibaribe) cuja Ata foi lavrada por mim, Paulo Bandeira, Vice presidente do Cobh 96 

Capibaribe que secretariou a assembleia. 97 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Presidente: 98 
Nome: Alexandre Sávio Pereira Ramos 99 
 100 
Vice-presidente: 101 
Nome: Paulo Bandeira Lima 102 
 103 
Secretária Executiva:  104 
Nome: Maria Tereza Duarte Dutra 105 
 106 

ANEXOS:  

Listas de Presença 

Moção de apoio ao DNOCS 
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