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ATA DA PRIMEIRA SESSÃO PLENÁRIA 1 

EXTRAORDINÁRIA de 2019, DO COMITÊ DA 2 

BACIA HIDROGRÁFICA do RIO GOIANA, 3 

realizada no dia 11 de abril de 2019, às 09 4 

horas e 30 minutos em segunda chamada, 5 

no Auditório da Estação Experimental de 6 

Itapirema - IPA, sito à BR 101, nº 7885 à 8897 7 

(Rodovia Governador Mário Covas, no 8 

sentido Recife/Goiana - Pernambuco. 9 

 
Aos onze dias do mês de abril de 2019, no Auditório da Estação Experimental de 10 

Itapirema - IPA, sito à BR 101, nº 7885 à 8897 (Rodovia Governador Mário Covas, no 11 

sentido Recife/Goiana - Pernambuco, realizou-se a Primeira Sessão Plenária 12 

Extraordinária de 2019, do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Goiana, convocada em 13 

Regime de Urgência, conforme deliberação de todos os Membros Titulares e 14 

Suplentes presentes a 1ª Sessão Plenária Ordinária de 2019, que aconteceu no dia 15 

27/03/2019, no município de São Vicente Férrer - Pernambuco, com início às nove 16 

horas e trinta minutos, em segunda chamada, conforme lista de presença anexa, com a 17 

seguinte pauta: 1) Leitura e aprovação da ata da sessão anterior; 2) Aprovação da 18 

proposta de atualização do Regimento Interno do Cobh-Goiana; 3) Situação da 19 

Diretoria Executiva. O Presidente do Comitê o Sr. Wellington Eliazar, representante 20 

da Agência CONDEPE/FIDEM, deu início a sessão, dando boas-vindas aos presentes, 21 

desejando a todos uma ótima sessão. Para o primeiro ponto da pauta, leitura e 22 

aprovação da ata da sessão anterior, o Presidente perguntou se todos os presentes se 23 

tinham recebido antecipadamente a ata enviada via e-mail, o que foi confirmado por 24 

todos. Assim questionou se haveria a necessidade de lê-la. A plenária deliberou pela 25 

aprovação da ata. Para o segundo ponto de pauta, Aprovação da proposta de 26 

atualização do Regimento Interno do Cobh-Goiana, o Sr. Wellington Eliazar informou 27 

que foi enviado para o e-mail de todos os membros, para leitura e analise, juntamente 28 

com o Edital de Convocação e da ata da Sessão anterior, a proposta de regimento a 29 

ser apreciada naquela oportunidade, informando ainda que, a plenária tinha quórum 30 

para tomar qualquer decisão, enfatizando a importância desta atualização para o 31 

desenvolvimento das atividades do comitê e, franqueou a palavra. Após discussões e 32 

ajustes a proposta de atualização do Estatuto Social foi devidamente aprovada por 33 

unanimidade. No terceiro ponto de pauta - Situação da Diretoria Executiva, o 34 

Presidente do Comitê o Sr. Wellington Eliazar, informou mais uma vez que a plenária já 35 

estava totalmente ciente da situação da Secretaria Executiva do Comitê, e que o fato já 36 

tinha sido amplamente discutido em Sessões Plenárias anteriores. Informou ainda que 37 

naquela oportunidade, a sessão tinha quórum suficiente para tomar qualquer decisão 38 

sobre a situação em tela, e franqueou a palavra. Após discussões os Membros 39 

Titulares e Suplentes, presentes a Sessão Plenária, deliberaram por unanimidade, pela 40 

destituição da Sra. Vilma Borba, representante da Prefeitura Municipal de Macaparana, 41 

do cargo de Secretária Executiva do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Goiana, 42 

ficando para a próxima Sessão Plenária, a eleição de outro membro, para ocupar o 43 

cargo de Secretário(a) Executivo(a) do Comitê. Em seguida o Presidente do Comitê 44 

informou ter enviado ofício a Prefeitura Municipal de Buenos Aires, a Prefeitura 45 

Municipal de Machados, a Prefeitura Municipal de Aliança, a Kablin, a AMESG-Goiana, 46 

a Colônia de Pesca Z-17 de Tejucupapo, a Reserva Extrativista Acaú-Goiana, e a 47 

Associação do Agronegócio do Engenho Acaú de Cima, conforme deliberação da 48 
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Sessão Plenária anterior, informando a estes membros que eles não faziam mais parte 49 

do comitê a partir daquela data, por ferirem o Art.22, §2º da Seção II, Do Processo de 50 

Desligamento. Informou que encaminhou a APAC ofícios sobre os seguintes assuntos: 51 

solicitando a publicação no Diário Oficial do Estado de Pernambuco da Resolução Nº 52 

01/Cobh-Goiana/2019 que Institui Grupo de Trabalho de Apoio e Acompanhamento do 53 

processo de criação do Conselho Gestor de Açude da Barragem Siriji - CONSU Siriji; 54 

encaminhando o Plano de Comunicação, o Plano de Capacitação, o Projeto Vídeo nas 55 

Escolas e o Projeto Mostra Fotográfica Intinerante “Olhares para o Goiana”, além da 56 

Programação de Trabalho 2019 do Cobh-Goiana; e solicitando o Georreferenciamento 57 

do Rio Capibaribe Mirim. Informou que recebeu a Ficha de Inscrição da Prefeitura 58 

Municipal de Ferreiros, e da KLABIN, colocando para a plenária se ela aprovaria a 59 

inclusão de ambos, como Membro Titular do quadro do Comitê, o que foi aprovado por 60 

unanimidade. Colocou a possibilidade de colocar a Prefeitura Municipal de Camutanga, 61 

como Membro Titular, retirando-a de Membro Suplente da Prefeitura Municipal de 62 

Macaparana, o que foi aprovado por unanimidade. Informou ainda que a Prefeitura 63 

Municipal de Vicência estava tomando posse naquela oportunidade como Membro 64 

Titular, o que foi devidamente aprovado. Por fim informou que o Comitê e a APAC, 65 

realizariam no dia 29/05/2019, na cidade de Vicência, uma oficina que teria o seguinte 66 

assunto: Definição sobre o valor a ser cobrado pelo uso da água na Bacia hidrográfica 67 

do rio Goiana. O Sr. Wellington Eliazar, Presidente do Cobh-Goiana agradeceu a 68 

presença de todos, e tendo sido a Sessão Plenária dada por encerrada, eu, Jorge 69 

Ricardo Cavalcanti, Secretário “AD HOC” nesta Sessão Plenária, pela ausência da Sra. 70 

Vilma Borba, Secretária Executiva do Comitê, lavrei a presente ata, que, se achada 71 

conforme, será aprovada pela plenária e assinada por mim e pelo Presidente do 72 

COBH-Goiana. 73 
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