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ATA da I SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA 1 

de 2019, do COMITÊ DA BACIA 2 

HIDROGRÁFICA do RIO GOIANA, realizada 3 

no dia 27 de março de 2019, às 09 horas e 4 

30 minutos em segunda chamada, no Salão 5 

da Casa Paroquial, sito à Rua João Pessoa 6 

S/N (em frente à Biblioteca Pública), São 7 

Vicente Férrer - Pernambuco. 8 

 
Aos vinte e sete dias do mês de março de 2019, no Salão da Casa Paroquial, cito à 9 

Rua João Pessoa S/N (em frente Biblioteca Pública), São Vicente Férrer - Pernambuco, 10 

realizou-se a I Sessão Plenária Ordinária de 2019, do Comitê da Bacia Hidrográfica do 11 

Rio Goiana, com início às nove horas e trinta minutos, em segunda chamada, conforme 12 

lista de presença anexa, com a seguinte pauta: 1) Leitura e aprovação da ata da 13 

sessão anterior; 2) Eleição Complementar de Membros; 3) Apresentação do 14 

Relatório das Atividades de 2018; 4) Apresentação do Programa de Trabalho para 15 

2019; 5) Apresentação do Plano de Comunicação e do Plano de Capacitação, do 16 

Projeto Mostra Fotográfica “Olhares para o Goiana, e do Projeto “Vídeos nas 17 

Escolas”; 6) Evolução da Logomarca do Comitê; 7) Criação do Conselho de 18 

Usuários de Água da Barragem do Siriji - CONSU-Siriji; 8) Resolução CNRH Nº 19 

109, de 13 de abril de 2010 - Cria Unidades de Gestão de Recursos Hídricos de 20 

Bacias Hidrográficas de rios de domínio da União - UGRHs e estabelece 21 

procedimentos complementares para a criação e acompanhamento dos comitês 22 

de bacia; 9)  Aprovação do Novo Regimento Interno do Cobh-Goiana; 10) 23 

Apresentação pela CPRH, do Relatório da Vistoria Técnica na ETA (Barragem de 24 

Siriji); 11) Informes Gerais - adesivo, folder e outros. O Presidente do Comitê o Sr. 25 

Wellington Eliazar (representante da Agência CONDEPE/FIDEM) deu início a sessão, 26 

dando boas-vindas aos presentes, desejando a todos uma ótima sessão, e em seguida 27 

passou a palavra ao Sr. José Luiz Carneiro da Silva, membro do comitê, representante 28 

da Prefeitura Municipal de São Vicente Férrer, para falar em nome do município que 29 

estava sediando a Sessão Plenária, o qual informou que o município estará sempre a 30 

disposição, para ajudar as atividades do comitê. Em seguida o Presidente apresentou 31 

as justificativas de faltas, que foram acatadas pela plenária. Para o primeiro ponto da 32 

pauta o Presidente leu a minuta da ATA da Terceira Sessão Plenária Ordinária de 33 

2018, realizada em 17 de outubro de 2018, perguntando se haveria alguma 34 

modificação. A plenária deliberou pela aprovação da ata. Para o segundo ponto de 35 

pauta isto é, a Eleição Complementar de Membros, o Sr. Wellington Eliazar apresentou 36 

os seguintes ofícios: da FCA Fiat Chrysler Automóveis do Brasil LTDA, indicando como 37 

seus novos representantes o Sr. Alex Lanza e Souza e o Sr. Diego Moraes Marques, 38 

respectivamente Membro Titular e Membro Suplente; da COMPESA, indicando como 39 

seus novos representantes o Sr. Jair Afonso de Melo Filho e o Sr. Marcílio José 40 

Lisboa de Souza, respectivamente Membro Titular e Membro Suplente; da Prefeitura 41 

Municipal de Timbaúba, indicando como Membro Suplente, o Sr. Júlio Clodomir Melo 42 

da Silva; da Usina Olho D’água indicando seu representante como membro Suplente o 43 

Sr. Ricardo Mendes Silva, que foram todos acatados pela Plenária. Apresentou ainda 44 

o ofício da Prefeitura Municipal de Camutanga, indicando como seu representante, o 45 

Sr. Sérgio Murilo do Nascimento, que a plenária acatou e deliberou como Membro 46 

Suplente da Prefeitura Municipal de Macaparana, no segmento Poder Público. No 47 

terceiro ponto de pauta, o Presidente do Comitê apresentou o Relatório das 48 

Atividades de 2018, que foi aprovado pela Plenária. Com relação ao quarto ponto de 49 
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pauta, foi apresentado pelo Presidente, o Programa de Trabalho do Comitê para o ano 50 

de 2019, no qual após discussões, foi acrescido pelas seguintes atividades: Visita 51 

Técnica à sementeira e ao projeto de reflorestamento, desenvolvido pela FCA Fiat 52 

Chrysler Automóveis do Brasil LTDA, sugerida pelo Sr. Diego Moraes Marques, 53 

Membro, representante daquela empresa; e Visita Técnica a um projeto de 54 

reflorestamento, desenvolvido no município de Camutanga, sugestão dada pelo Sr. 55 

Sérgio Murilo do Nascimento, membro representante da Prefeitura Municipal de 56 

Camutanga e, pelo Sr. Felício Martinho Nobrega, membro representante da IPA, 57 

ambas acatadas e aprovadas pelo plenário. Para o quinto ponto de pauta, o Sr. 58 

Wellington Eliazar apresentou os seguintes documentos para o referendo da Plenária: 59 

o Plano de Comunicação, o Plano de Capacitação, o Projeto Mostra Fotográfica 60 

“Olhares para o Goiana” e, o Projeto “Vídeos nas Escolas”. Após as discussões os 61 

membros presentes na Plenária aprovaram os planos e projetos apresentados. No 62 

sexto ponto de pauta, foi apresentada a evolução da logomarca do Comitê, que já 63 

tem mais de quatorze anos de sua criação, sem que tivesse sido trabalhada. Após 64 

discussões a nova logomarca evoluída foi devidamente aprovada pelos membros 65 

componentes da Plenária. Para o sétimo ponto de pauta, foi lido pelo Sr. Wellington 66 

Eliazar, o ofício que encaminhado à Presidência da APAC, Dra. Lorenza, no qual 67 

solicitava a necessidade de criação do Conselho de Usuários de Água da Barragem do 68 

Siriji - CONSU-Siriji. Leu ainda a resposta da APAC ao ofício encaminhado. Informou 69 

aos presentes alguns conflitos que ocorreram naquele barramento e da necessidade da 70 

criação do Consu-Siriji. Após as discussões os membros presentes à Sessão Plenária 71 

deliberaram que fosse instituído através de Resolução, um Grupo de Trabalho com a 72 

finalidade de apoiar e acompanhar junto a APAC, todo o processo de criação do 73 

CONSU Siriji. Foram indicados como membros componentes deste Grupo de Trabalho 74 

os seguintes membros: o Sr. José Everaldo Tavares, representante da USIVALE - 75 

Usina Laranjeiras, do Sr. Marcos Ferreira Mendonça, representante da Usina Olho 76 

D’Água, a Sra. Jeruza Maria Moraes, representante da COAF - Usina Cruangi, e do Sr. 77 

Marcílio José Lisboa, representante da COMPESA, e que fosse enviado um novo ofício 78 

a APAC, informando esta deliberação do plenário. No oitavo ponto de pauta foi 79 

apresentada pelo Presidente do Comitê, a Resolução CNRH Nº 109, de 13 de abril de 80 

2010, que cria as Unidades de Gestão de Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas 81 

de rios de domínio da União - UGRHs e estabelece procedimentos complementares 82 

para a criação e acompanhamento dos comitês de bacia. O Sr. Wellington Eliazar e o 83 

Sr. Jorge Ricardo respectivamente, Presidente e Vice-presidente do Comitê, 84 

explicaram aos presentes o que determina essa resolução, e como ela afeta a Bacia 85 

Hidrográfica do rio Goiana. Após discussões a plenária deliberou que fosse 86 

encaminhado a APAC, um ofício solicitando o Georreferenciamento da Bacia 87 

Hidrográfica do Rio Capibaribe Mirim, a partir do qual seriam deliberadas, em Sessão 88 

Plenária posterior, novos direcionamentos relativos à mencionada resolução do 89 

Conselho Nacional de Recursos Hídricos. No nono ponto de pauta foi apresentada a 90 

proposta de atualização do Regimento Interno do Cobh-Goiana. O Presidente do 91 

Comitê informou que tinha juntamente com o Sr. Jorge Ricardo, Vice-presidente do 92 

Comitê, elaborado uma proposta de atualização do Regimento Interno do Comitê, a 93 

qual já tinha sido enviada a todos os membros para análise e sugestões, já na última 94 

Sessão Plenária. Entretanto, como os novos membros que tomaram posse nessa  95 

reunião, não tiveram oportunidade de conhecer proposta a ser aprovada, foi agendada, 96 

em Regime de Urgência, uma Sessão Plenária Extraordinária, para o dia onze de abril 97 

de 2019, na sede da Estação Experimental do IPA, em Goiana, para a votação desse 98 

ponto de pauta. Para o décimo ponto de pauta - Apresentação pela CPRH, do 99 
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Relatório da Vistoria Técnica na ETA (Barragem de Siriji), o Presidente do Comitê 100 

narrou todos os acontecimentos que deram origem a solicitação à CPRH. Informou 101 

sobre os contatos que manteve com técnicos daquela Agência, e que recebeu por e-102 

mail, na noite anterior, da Sra. Magdala, Fiscal da CPRH, o Relatório nº 02/2019, 103 

Protocolo nº 006852/2018 e 012107/2018 - CPRH. Informou ainda, que a mencionada 104 

fiscal não poderia estar presente por dificuldade de transporte, ao mesmo tempo em 105 

que passou diretamente a sua leitura. A plenária deliberou que fosse encaminhado um 106 

ofício acompanhado por uma cópia do relatório técnico ao denunciante. Para o décimo 107 

primeiro ponto de pauta, os informes gerais, o Presidente do Comitê apresentou o 108 

adesivo e o novo folder do comitê, que foram devidamente aprovados. Apresentou 109 

ainda informações sobre o XXI ENCOBH 2019, a ser realizado na cidade de Foz de 110 

Iguaçu. Após as discussões os membros Sr. Sérgio Murilo, representante da Prefeitura 111 

Municipal de Camutanga, o Sr. Felício Martinho, representante do IPA, e a Sra. Jeruza 112 

Maria Morais, se ofereceram para participar do evento, ficando agora na 113 

disponibilização da APAC, sobre o número de participantes por Comitê, o que foi 114 

referendado pela plenária. O presidente do Comitê apresentou algumas informações 115 

sobre o Encontro dos Comitês de Bacias Hidrográficas de Pernambuco a ser realizado 116 

provavelmente no mês de maio de 2019, provavelmente na cidade de Gravatá. O 117 

Presidente do Comitê fez a leitura do ofício encaminhado a Sra. Vilma Borba, 118 

Secretária Executiva do Comitê, por deliberação da plenária, explicando que o Comitê 119 

não obteve a devida resposta oficial ao documento enviado. A plenária deliberou que 120 

na próxima Sessão Plenária Extraordinária, marcada para o dia onze de abril de 2019, 121 

esse tema deveria ser colocado como ponto de pauta, e que, com o devido quórum, 122 

esta situação seria definitivamente solucionada. O Sr. Jorge Ricardo Cavalcanti, vice-123 

presidente do Comitê, mencionou que deveríamos colocar em ata o nome das 124 

instituições que não fazem mais parte do comitê a partir desta data, por ferirem o 125 

Art.22, §2º da Seção II, Do Processo de Desligamento, quais sejam: Prefeitura 126 

Municipal de Buenos Aires, Prefeitura Municipal de Machados, Prefeitura Municipal de 127 

Aliança, Kablin, AMESG-Goiana, Colônia de Pesca Z-17 de Tejucupapo, Reserva 128 

Extrativista Acaú-Goiana, Associação do Agronegócio do Engenho Acaú de Cima. O 129 

Sr. Wellington Eliazar, Presidente do Cobh-Goiana agradeceu a presença de todos, e 130 

tendo sido a Sessão Plenária dada por encerrada, eu, Jorge Ricardo Cavalcanti, 131 

Secretário “AD HOC” nesta Sessão Plenária, lavrei a presente ata, que, se achada 132 

conforme, será aprovada pela plenária e assinada por mim e pelo Presidente do 133 

COBH-Goiana. 134 
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