
ATA DA XV Assembleia Ordinária do COBH Capibaribe – DIA 05/10/2010

Ao quinto dia do mês de outubro foi realizada a 15º Assembléia ordinária do COBH –
Capibaribe,  no Hotel Manibu,  situado na Avenida Conselheiro Aguiar,  nº 919, Boa Viagem,
Recife, a qual contou com a par cipação dos seguintes membros do comitê: Euclides Dourado
(IBAMA),  Walfredo  Valente  (DNOCS),  Maria  Lorenzza  (SRHE),  Maria  José  Cordão  (CPRH),
Juliana Calado (CPRH), Danielle Mendonça (SES), Nivea Carla (SES), Paulo Roberto (ADAGRO),
Wellington  Eliazar  (CONDEPE/FIDEM),  Pedro  Borba  (Prefeitura  Camaragibe),  Luciene  Lima
(Prefeitura  Camargibe),  Arnaldo  Vitorino  (Prefeitura  de  Santa  Cruz  do  Capibaribe),  Diogo
Falcão (Prefeitura de Paudalho), Adriano Augusto (COMPESA), José Reginaldo (SINDAÇUCAR),
Fredi Maia (FIEPE), Maria das Neves (Colônia de Pescadores Z-18), Ricardo Fernando (FAEPE),
Solange Macedo (SIMPEPE),  Augusto  de Lima (Colônia Z-1  do Pina),  Alfio Mascaro  (Escola
Ambiental  Águas  do  Capibaribe),  Denis  da  Silva  (Assoc.  Trab.  Rurais  Assentamento  Chico
Mendes), Ivanildo Francisco (Assoc. Trab. Rurais Assentamento Chico Mendes), João Francisco
(Centro  Escola  Mangue),  João  Alves  (Centro  Escola  Mangue),  Alexandre  Lins  (Sind.  Rural
Patronal de Vertentes), Pedro Pereira ( Federação Pernambucana de Remo), Luciana Maria
(Sind.  Trab.  Rurais  Pombos),  Maria  Angélica  (Associação  Terra  Lumens)  Maria  de  Fá ma
(Associação Terra Lumens), Inalda Bap sta (Sociedade Auxiliadora da Agricultura), Júlia Alves
(AMATUR),  Maria  de  Fá ma (SNE),  Marcelo  Mesel  (SNE),  Aluísio  Maranhão  (Rotary  Clube
Caxangá),  Hélio  Araújo  (Rotary  Clube  Caxangá),  Edinaldo  Arantes  (CEDAN),  Ricardo  Braga
(UFPE),  além  dos  convidados:  Carlos  Cavalcante  (SNE),  Ivan  (PROJETEC),  Luiz  Teixeira
(PROJETEC),  Marcelo  Casio  (PROJETEC),  Roberta  Alcoforado  (PROJETEC),  Marisa  Figueroa
(APAC),  Veronica  Azevedo  (Delegada  do  Meio  Ambiente),  Terezinha  Uchoa  (APAC),  Sylvio
Campello (Concretas/SRHE), Andrezza Monteiro (CONDEPE/FIDEM), Antonio Ferreira (APAC),
Carmen Farias (UFRPE), Marcelo Asfora (APAC), José Rpberto Azevedo (APAC), Maria Tereza
Dutra (IFPE), Edilson Raimundo (UFPE), Auridan Marinho (Proágua/SRHE), Evilme Leal (SRHE),
Jacilene  Soares  (SRHE),  Maria  Lúcia  Costa  (APAC/SRHE),  Andrea Cartaxo  (SRHE),  Fernando
Acioly (APAC), Iêda Moura (Prefeitura do Recife), Ivan Melo (UFPE), Gilmara Generoso (CPRH),
Fabianny  Bezerra  (SRHE),  Bartolomeu  Franco  (Salve  o  Capibaribe),  Marcos  Barbosa
(PROJETEC), Roberto Coelho (SES/APEVISA), Gustavo Grillo (PROJETEC), João Almeida (SRHE),
R. Medeiros (Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe), Bernardo Wewstein (COBH – GL2), Jair
dos Santos (CEDAN), Nise Souto (PROJETEC), Bruno Marcionilo (PROJETEC), Elizabeth Szilassy
(Prefeitura de Brejo da Madre de Deus), Julien Inbichen (IQN Capibaribe), João Silva Filho (STR-
Pombos). O Presidente Ricardo Braga fez a abertura da reunião cumprimentando a todos os
presentes e em seguida convidou o Sr. Almir Cirilo – Secretário Execu vo de Recursos Hídricos
e  Energé cos  para  compor  a  mesa,  além do Sr.  Marcelo  Asfora  –  Presidente  da  Agência
Pernambucana de Águas e Clima – APAC e o Sr. Diogo Falcão – vice-presidente do COBH. Em
seguida,  Ricardo  convidou  o  Sr.  Almir  Cirilo  para  fazer  uso  da  palavra  e  este  destacou a
importância  deste  momento  de  conclusão  do  PHA,  na  qual  é  a  primeira  grande  etapa,
destacando o fato de o governador ter colocado como ações prioritárias,intervenções com
bases sustentáveis nas bacias dos rios Capibaribe e Ipojuca, com o obje vo de despoluir a água
destes rios e melhorar as condições de vida da população. Para tanto, foi contraído junto ao
Banco Munidal emprés mo que irá possibilitar a realização de várias intervenções por meio do
Plano de Sustentabilidade Hídrica. Logo após, Ricardo fez a leitura dos pontos de pauta, sendo
eles: recepção aos par cipantes, abertura da assembléia, discussão e aprovação da ata da XIV



reunião ordinária, homenagem póstuma ao prof.  Alcides Tedesco, entrega formal do Plano
Hidroambiental (PHA) pela SRHE, apresentação do PHA Capibaribe pela consultoria Projetec,
apresentação do parecer da CT do COBH sobre o PHA, discussão e votação para aprovação do
PHA,  escolha  da  comissão  organizadora  do  Dia  do  Rio  Capibaribe  e  encerramento  da
assembléia. Desta forma, Ricardo colocou em aberto qualquer po de sugestão de inclusão de
pontos na pauta, e por sugestão de Marcelo Asfora (APAC) houve apenas uma inversão nos
pontos da pauta para que haja tempo para a chegada do Secretário de Recursos Hídricos e
Energé cos João Bosco,  tendo em vista, ele fazer  a entrega formal do PHA,  neste caso, a
apresentação do PHA por Margareth Alheiros (consultora da Projetec), junto com a leitura do
parecer da CT ficaram para antes da entrega oficial do PHA. Prossegeuindo, Ricardo passou
para o ponto da pauta sobre a leitura, discussão e aprovação da ata da XIV reunião do COBH,
solitando a plenária a inclusão de modificações, não havendo manifestações, ele relatou que a
Sra.  Luciene  representante  da  Prefeitura  de  Camaragibe  encaminhou  por  e-mail  uma
modificação no texto da página cinco (5),  linha 152, alertando para  subs tuir a expressão
licenciamento de fossas por licenciamento ambiental, com essa observação a ata foi aprovada.
Em seguida, Ricardo Braga convidou o Sr. Bartolomeu para fazer uma homenagem ao Prof.
Tedesco, o qual foi coordenador da frente ampla salve o Capibaribe, e lembrou que numa das
reuniões de preparação para o dia da água proferiu a frase “saiu daqui com o meu sen mento
de  utopia  resgatado”.  Logo  após,  foi  convidado  o  Prof.  Ivan  (UFPE),  o  qual  fez  uma
homenagem discorrendo sobre a trajetório de atuação e de luta do Prof. Tedesco em prol de
um rio Capibaribe mais limpo, finalizando ele solicitou uma salva de palmas e um minuto de
silêncio  de  todos  os  presentes.  Em seguida,  Ricardo Braga fez  menção  a leitura  da  lei  nº
14.011/2010, que definiu o dia 24 de novembro como o Dia do Rio Capibaribe, ela foi sugerida
pela frente ampla “Salve o Capibaribe” e é de autoria do Deputado Estadual Augusto Cou nho.
Logo  após,  solicitou  que  entre  os  membros  presentes  do  COBH  que  indiquem  de  forma
democrá ca aqueles que comporão a comissão responsável pelo planejamento das a vidades
do  Dia  do  Rio  capibaribe,  deste  forma  foram  escolhidos:  Julien  (IQN  Capibaribe),  Aloísio
Maranhão (Rotary), Alexandre Lins (Federação de Remo), Fernando Acioly (APAC), Luiz Carlos
(Prefeitura  de  Santa  Cruz  do  Capibaribe),  Angélica  (Terra  Lumens),  Alfio  Mascaro  (Barco
Escola), Beth (Prefeitura de Brejo da Madre de Deus), Tereza Dutra (UFPE), Jair dos Santos
(CEDAM) e Julia (AMATUR). Ricardo salientou que esta comissão tem até o dia 13 de outubro
para  concluir  o  planejamento  das  a vidades  a  serem  desenvolvidas  no  dia  do  rio.
Prosegguindo Ricardo registrou a chegada do Secretário de Recursos Hídricos João Bosco e
depois  solicotu a Sra.  Margareth Alheiros,  consultora da Projetec que apresentasse o PHA
Capibaribe e ela na sua apresentação destacaram os seguintes aspectos: 1 – a par cipação
a va do COBH na elaboração do PHA; 2 – a abertura dada pela SRHE o que proporcionou uma
construção cole va do documento;  3 – a primeira etapa caracterizada pela elaboração do
diagnós co da bacia; 4 – a divisão do PHA em três tomos e o resumo execu vo, o primeiro
tomo trata sobre os recursos hídricos, o segundo sobre o ambiente natural e o terceiro tomo
sobre os aspectos socio-econômicos e legislação; 5 – o diagnós co teve como base a divisão da
bacia emunidades de análise, sendo quatro e como os estudos foram montados cenários para
os anos de 2015 e 2025, abordando uma realidade sustentável, caso os programas, projetos e
ações sejam executados, e outra realidade caso os programas, projetos e ações não sejam
executados; 6 – para a avaliação daimplantação do PHA foram u lizados vários indicadores
como IDH, crescimento da agricultura, qualidade da água, demanda hídrica, PIB, dentre outros;



7 – para análise hídrica u lizou-se o so ware de modelagem chamado Magri, o qual analisa as
ofertas e as demandas constantes nos reservatórios da bacia; 8 – existe um grande deficit de
água  para  as  a vidades  industriais  e  irrigaçãa,  já  qua  a  prioridade  do  uso  da  água  é  o
abastecimento público; 9 – com a previsão de entrada de água da adutora do agreste (água do
São Francisco) vai acabar o deficit  de água na bacia;  10 – a bacia tem um imenso passivo
ambiental,  para  isso,  é  necessário  inves r  em  esgotamento  sanitário,  protegem  os
remanescentes de matas, proteger os reservatórios; 11 – o grande desafio é levar os serviços
de abastecimento e saneamento as comunidades difusas; 12 – os PIs são a grande novidade do
PHA, pois trata-se de um elenco de projetos, como tempo e custos definidos, e eles estão
divididos  em  três  eixos:  sócio-ambiental  (foco  na  melhoria  da  qualidade  de  água),
infraestrutura  (foco  no  abastecimento  e  tratamento  do  esgoto)  e  gestão  hidroambiental
(implementar os instrumentos de gestão); 13 – ao todo foram elaborados 23 planos, sendo
sete no eixo sociambiental: Implantação de Parques Urbanos Municipais - “Janelas para o rio”,
Elaboração de Planos de Conservação e Uso de Entorno de Reservatórios, Criação de Unidades
de Conservação de Proteção Integral nos dois Biomas Representados na bacia do Capibaribe
(Parque  das  Cabeceiras  do  Capibaribe  em  Jataúba  e  Complexo  de  Matas  do  Tapacurá),
Programa de Incen vo à criação de Reservas Par culares do Patrimônio Natural - RPPN Amiga
da  Água,  Programa  Produtor  de  Água  na  Bacia  do  Rio  Capibaribe  (recuperação  de  áreas
degradadas  por  desmatamento,  mineração,  erosão  e  restauração  de  matas  ciliares  e
nascentes),  Recuperação  de  áreas  degradadas  por  lixões  em  margens  de  rios  ou  áreas
estratégicas da bacia Hidrográfica, Plano de Resgate Histórico, Cultural e Sen mental do rio
Capibaribe;  sendo  três  no  eixo  infraestrutura:  Uso  de  alterna vas  simplificadas  para  o
abastecimento da população difusa e atendimento da agricultura familiar, Uso de alterna vas
simplificadas para o saneamento das comunidades difusas, Recuperação de trechos crí cos da
calha do rio Capibaribe para atenuação de enchentes; e no eixo gestão dos recursos hídricos
foram 13: Programas de uso racional das águas em indústrias formais e informais, Elaboração
de cadastro de usuários de recursos hídricos e estruturação em banco de dados, Plano de
monitoramento hidroambiental do rio Capibaribe, Sistema informa zado de acompanhamento
e controle de outorgas, Implementação da proposta de enquadramento dos corpos hídricos,
Implementação de sistema de monitoramento em tempo real em áreas inundáveis, Plano de
con ngência para inundações na bacia do Capibaribe, Estudos para cobrança pelo uso dos
recursos hídricos, Fortalecimento do Comitê da Bacia do Rio Capibaribe, 
Implementação  de  “bacias  representa vas”  nas  diferentes  zonas  fisiográficas  da  bacia,
Monitoramento do impacto dos inves mentos em saneamento básico, sobre os reservatórios
de  Jucazinho,  Tapacurá  e  Carpina,  Programa  de  apoio  aos  municípios  para  a  gestão
hidroambiental,  Reuso  de  esgoto  domés co  tratado  no  aproveitamento  hidroagrícola;  Em
seguida  Margareth  fez  uma  apresentação  resumidade  de  cada  um  dos  planos  de
inven mentos. Posteriormente, Margareth convidou o Sr. Gustavo consultor da Projetec, para
apresentar o layout da página constante no site da SRHE, a qual disponibilizará informações e
dados  sobre  o  PHA  Capibaribe.  Em  seguida,  Ricardo  retomou  a  condução  da  reunião  e
historiou as reuniões envolvendo o COBH e a CT não construção do PHA, e desta forma fez a
leitura do parecer técnico final da CT sobre o PHA-Capibaribe, destacando o acordo feito com a
SRHE/APAC para apresentar os inves mentos a serem iniciados no ano de 2011 e quais planos
de  inves mentos  serão  contemplados  na  úl ma  assembleia  do  COBH,  explicitou  a
preocupação com o PI que trata do fortalecimento do COBH, sendo indispensável seu início no
primeiro semestre do próximo ano, além disso foi acordado com a APAC a alocação de sala
para  funcionamento  da  secretaria  execu va  do  COBH  até  o  final  deste  ano.  Também  é



necessário  definir  as  estratégias  de  monitoramento  de  processos  (eficiência)  e  resultados
(eficácia) do PHA, também foi sugerido para facilitar a avaliação a elaboração do Relatório
Hidroambiental da Bacia do Rio Capibaribe. Ricardo relatou que na tarde do dia 04/10 que
antecedeu a reunião ordinária a SRHE/APAC fez uma modificação no PI de fortalecimento do
COBH, constando que o COBH-Capibaribe deverá contar com uma equipe de apoio de técnicos
especialistas de forma permanente. Ricardo salientou que houve uma redução no custo do PI
por conta da re rada do custo de instalação da secretaria, dos técnicos de apoio ao COBH,
equipamentos e aluguel de automóvel. Houve uma redução significa va de valor, a qual só
poderá ser aceita se estes serviços de fato seja disponibilizados pela APAC afirmou Ricardo.
Logo após, ele fez menção a Casa do Açude do Prata, para que ela seja reformada e u lizada
como a  Casa  dos  Comitês,  algo  que  foi  objeto  de  reinvindicação  do  governador  Eduardo
Campos no ano de 2007, depois disso Ricardo convidou o Secretário de Recursos Hídricos João
Bosco  para  remomorar  esta  histório  e  se  posicionar  a  respeito,  além  de  fazer  suas
considerações sobre o PHA. Desta forma o Sr. João Bosco fez as seguintes ponderações no seu
discurso: 1 – cumprimentou a todos os presentes; 2 – considerou ser importante negociar
expecta vas, já que o PHA cons tui o primeiro marco ins tucional em defesa da bacia do
Capibaribe;  3 – reconheceu que ainda nãose fez  nada nestes quatro anos para reverter o
quadro de degradação ambiental; 5 – em termos de saneamento a COMPESA e as Prefeituras
pouco fizeram nestes anos; 6 – a sociedade já fez muito mal ao rio e não seremos nós a sermos
beneficiados com as ações de revitalização; 7 – de recursos garan dos existem 15 milhões no
PSH; 8 – em 2011 existem recursos assegurados para trazer água do Rio São Francisco, além da
conclusão de Pirapama que também trará água de melhor qualidade para a bacia; 9 – a gestão
de inicia vas, como no caso do PI sobre Produtor de Água, cons tui um desafio gigantesco
como medelo de recuperação e conservação da flora, fauna e recursos hídricos, mas fazer a
gestão é dificil; 10 – é necessário ficar atento para o funcionamento do PHA, pois comemorar o
plano por si só não trará beneficios; 11 – citou o exemplo do PROMATA, que instalou diversos
sistemas de abastecimento, como mobilização social intensa e as comunidades não querem
par cipar da gestão dos sistemas, as que se envolvem ainda cons tuem uma excessão; 12 – da
parte da SRHE iremos mobilizar esforços para buscar implementar os PIs do PHA. Em seguida,
o  Sr.  João  Bosco  fez  a  entrega  oficialdo  PHA  ao  Presidente  do  COBH,  Ricardo  Braga.
Posteriormente, o Sr. Fredi Maia fez uso da palavrea e exeternou a seguinte preocupação: o
ponto chave é a par cipação da sociedade, para tanto é imprescindível o fortalecimento do
COBH, visto que nele existem diversos segmentos da sociedade. Em seguida, Ricardo convidou
o Presidente da APAC Marcelo Asfora para fazer suas considerações, lembrando que a agencia
fará a gestão do plano. Marcelo fez as seguintes considerações no seu discursos: 1 – agradeceu
aos técnicos da SRHE/APAC pela dedicação e empenho na análise do PHA; 2 – agradeceu a
par cipação a va do COBH e da CT, além de agradecer a Projetec (técnicos) pela relação de
parceria; 3 – destacou a forma de par cipação e de elaboração do PHA por ser inovadora,
possibilitando uma maior clareza para quem lê, do que se pretende e como se pretende atuar
na bacia do Capibaribe; 4 – um ponto importante é compar lhar decisões com o COBH. Em
seguida, Ricardo facultou o uso da palavra para os membros do COBH e convidados: 1 – Carlos
(SNE)  –  sugeriu  que  no  eixo  1  PI  sobre  Produtor  de  Água,  sejam  considerados  sistemas
agroflorestais  poderia  ser  uma  estratégia  de  sustentabilidade  do  PI,  para  os  pequenos
agricultores  abraçarem e se engajarem; 2 –  José  Carlos  (GL2)  –  parabenizou o COBH pela
elaboração do plano e sai com expecta vas posi vas; 3 – Roberto (APEVISA) – sen u falta
sobre os aspectos de navegabilidade do rio; 4 – Margareth Alheiros (Projetec) – esclareceu a
todos que a SRHE dará apoio a criação de Ucs,visto que esta é uma prerroga va da SECTMA, e
com relação a navegabilidades este é umprojeto que vem sendo executado pela Secretaria das
Cidades;  5  –  Beth  (Prefeitura  de  Brejo  da  Madre  Deus)  –  ficou  feliz  com a  inclusão  das
contribuições no PHA, e informou que a Prefeitura encaminhou proposta a edital do MMA
para  proteção  de  áreas  de  APP  em  barragens,  sendo  a  proposta  ceira  e  foi  a  única  de
Pernambuco; 6 – Ricardo Braga salientou  a importância das prefeituras e en dades buscarem



recursos para executar ações que tem reba mento com o PHA, e lembrou do edital FEHIDRO,
quando três projetos da bacia foram selecionados; 7 – Maria Lúcia (APAC) – sugeriu que estes
projetos façam uma apresentação dos resultados ao COBH. Ricardo lembrou que isto já foi
acordado na assembleia passada, e que será feito no primeiro semestre do próximo ano; 8 –
Júlia (AMATUR) – falou sobre a execução do projeto com recursos do FEHIDRO no entorno da
barragem do Carpina; 9 – João de Ronda – falou sobre a preservação da Matado Ronda no
assentamento,onde existem várias nascentes e conclarmou a organização do COBH Pirapama;
10 – Verônica (Delegada de Meio Ambiente) – informou sobre a criação da Delegacia de Meio
Ambiente e que está de portas abertas para atuar, tendo mapeado áreas que padecem de
desmatamento, funciona próxima do Sport na ilha do Re ro, e o telefone é 3184-7119. Não
havendo mais  informes,  Ricardo perguntou aos  membros se  alguem tem voto contrário  a
aprovação  do  PHA,  sendo  aprovado  por  unanimidade  e  não  havendo  assuntos  a  serem
discu dos conforme a pauta o Sr. Ricardo Braga presidente do COBH encerrou a reunião. Esta
Ata foi lavrada por Diogo Falcão – vice presidente do COBH e compar lhada pelos membros
presentes à reunião.    


