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ATA DA SEGUNDA SESSÃO PLENÁRIA 1 

ORDINÁRIA DE 2019, DO COMITÊ DA BACIA 2 

HIDROGRÁFICA DO RIO GOIANA, realizada no 3 

dia 06 de Agosto de 2019, às 09 horas e 30 4 

minutos em segunda chamada, na Câmara de 5 

Vereadores de Camutanga, sito à Avenida 6 

Presidente Getúlio Vargas, nº 240, Centro, 7 

Camutanga - Pernambuco. 8 

 
Aos seis dias do mês de agosto de 2019, na Câmara de Vereadores de 9 

Camutanga, sito à Avenida Presidente Getúlio Vargas, nº 240, Centro, 10 

Camutanga, Pernambuco, foi realizada a Segunda Sessão Plenária Ordinária 11 

de 2019 do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Goiana, com início às nove 12 

horas e trinta minutos, em segunda chamada, conforme lista de presença 13 

anexa, com a seguinte pauta: 1) Abertura da sessão, leitura e aprovação da 14 

ata da sessão anterior; 2) Eleição do(a) Secretário(a) Executiva(a); 3) 15 

Eleição Complementar de Membros; 4) Apresentação de 16 

Resoluções/Normatizações); 5) Informes Gerais. Para o primeiro ponto da 17 

pauta, Abertura da Sessão, leitura e aprovação da ata da sessão anterior, o 18 

Presidente do Comitê perguntou à Plenária se todos os presentes tinham 19 

recebido antecipadamente a ata enviada via e-mail, o que foi confirmado por 20 

todos. Assim questionou se haveria a necessidade de lê-la. A plenária afirmou 21 

que não haveria a necessidade da leitura e deliberou pela aprovação da ata. 22 

Pediu logo após que todos os membros presentes assinassem o Regimento 23 

Interno aprovado na Sessão Plenária anterior para validá-lo, o que foi feito por 24 

todos os membros presentes. Em seguida o Presidente parabenizou e 25 

agradeceu nominalmente aos membros, Sr. Jorge Cavalcanti, Sr. Carlos 26 

Queiroz, Sr. André Nogueira, Sr. José Luiz Carneiro, Sr. Geraldo Zino, Sr. 27 

Danilo Mendonça, Sr. Felício Martinho, Sr. Marcos Mendonça, Sr. Everaldo 28 

Tavares, Sr. João Ilídio S. Neto, Sra. Geórgia Cristina A. de Souza da Silva, Sr. 29 

Arlindo Barbosa Maciel, Sr. Sérgio Murilo do Nascimento, e ao Sr. Severino 30 

Gomes da Silva, pelo excelente trabalho que realizaram durante as últimas 31 

chuvas que causaram enchentes em vários municípios da bacia. Mencionou 32 

que esses membros utilizando o grupo do comitê no WhatsApp, enviou 33 

informações em tempo real, de todas as ocorrências que estavam acontecendo 34 

na área da bacia. Em seguida apresentou algumas fotos. Para o segundo 35 

ponto de pauta, Eleição do(a) Secretário(a) Executiva(a), o Presidente 36 

questionou à plenária se algum membro do comitê, teria interesse em se 37 

candidatar ao cargo de Secretário(a) Executiva(a), para compor a Diretoria 38 

Executiva do Comitê. O único candidato que se apresentou foi o Sr. Carlos 39 

Alberto de Moraes Queiroz, membro representante da Prefeitura Municipal de 40 

Macaparana, que apesar de sua candidatura ter sido bem recebida por todos 41 

os presentes a Sessão, infelizmente não pode ser eleito, pela ausência do 42 

quórum estatutariamente necessário, pois faltava a presença de um único 43 

membro para alcança-lo, ficando esta eleição para a próxima Sessão Plenária. 44 

O Presidente passou em seguida para o terceiro ponto de pauta - Eleição 45 

Complementar de Membros, o Presidente do Comitê perguntou aos presentes 46 

se havia alguma instituição/entidade que desejaria solicitar a sua inscrição no 47 

comitê. Como ninguém se apresentou foi dada continuidade a sessão. Para o 48 

quarto ponto de pauta - Apresentação de Resoluções / Normatizações, o 49 



 
Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Goiana 

cobhgoiana@gmail.com 

 

Presidente apresentou a Resolução Nº 02/2019/Cobh-Goiana, que Normatiza a 50 

Câmara Técnica de Cobrança para o Uso da Água na área da Bacia 51 

Hidrográfica do Rio Goiana e dá outras providências. Informou que a resolução 52 

já era do conhecimento de todos, pois o texto foi encaminhado juntamente com 53 

o Edital de Convocação. Lembrou ainda que esta resolução, somente 54 

normatiza e dá outras providências, já que a Câmara Técnica foi criada em 55 

2017, na Primeira Sessão Plenária Ordinária deste comitê, datada de 29 de 56 

março de 2017. A plenária fez algumas adequações no texto e aprovou a 57 

resolução, indicando para a sua composição o Sr. Wellington Eliazar, 58 

representante da Agência CONDEPE/FIDEM, o Sr. Jorge Ricardo Cavalcanti, 59 

representante da Prefeitura Municipal de Goiana, o Sr. Carlos Queiroz, 60 

representante da Prefeitura Municipal de Macaparana, o Sr. Marcos Mendonça, 61 

representante da Usina Olho D’Água, Sr. José Luiz Carneiro, representante da 62 

Prefeitura Municipal de São Vicente Férrer e a Sra. Jeruza Maria C. Moraes. 63 

Em seguida o Presidente apresentou a Resolução Nº 03/2019/Cobh-Goiana, 64 

que Cria a Câmara Técnica de Análise e Acompanhamento de Planos, 65 

Programas e Projetos - do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Goiana e dá 66 

outras providências, informando que ela já era do conhecimento de todos, pois 67 

o texto foi encaminhado juntamente com o Edital de Convocação. Mencionou 68 

que esta resolução estava sendo criada para que seus membros possam 69 

analisar e dar sugestões ao Termo de Referência que foi elaborado e 70 

encaminhado pela APAC, através da Gerência de Planos e Sistema de 71 

Informação - GPSI, que têm por objeto, a contratação de empresa de 72 

engenharia consultiva com comprovada experiência em Planos de Recursos 73 

Hídricos para a elaboração do Plano Hidroambiental da Bacia Hidrográfica do 74 

Rio Goiana e do Grupo de Bacias de Pequenos Rios Litorâneos 6 (PHA Goiana 75 

e GL-6). A plenária fez algumas adequações no texto e aprovou a resolução, 76 

indicando para a sua composição a Sra. Jeruza Maria C. Moraes, 77 

representante da COAF - Usina Cruangi, a Sra. Tatiana do Nascimento 78 

Barbosa, representante da COMPESA, o Sr. Antônio Ricardo de Moura, 79 

representante da Associação dos Fornecedores de Cana de Pernambuco, o Sr. 80 

José Everaldo B. Tavares, representante da Usivale - Indústria e Com. LTDA 81 

(Usina Laranjeiras), o Sr. Marcos Mendonça, representante da Usina Olho 82 

D’Água, e o Sr. André Vieira Figueiredo, representante da Bramex - Brasil 83 

Mercantil S.A. Nesse momento a Plenária deliberou que o Presidente do 84 

Comitê mantivesse contato com o Sr. Erik Cavalcanti e Silva, Gerente da 85 

Gerência de Planos e Sistema de Informação - GPSI, da APAC, para agendar 86 

uma reunião, quando deverá ser apresentado por ele  o Termo de Referência, 87 

e discutido com os componentes da Câmara Técnica. Para o quinto ponto de 88 

pauta - Informes Gerais, o Presidente informou que forneceu uma Carta de 89 

Anuência à Prefeitura Municipal de Goiana em apoio ao município, no Projeto 90 

“Atividades do Mutirão de Limpeza e Ações de Educação Ambiental na Orla do 91 

Município de Goiana”, a ser realizado no mês de Janeiro, Fevereiro, Março, 92 

Setembro e Outubro de 2020, solicitando o aprove da Plenária, que 93 

rapidamente aprovou. Em seguida informou que foram feitas duas palestras 94 

sobre “Meio Ambiente e Recursos Hídricos”, para aproximadamente cento e 95 

trinta estudantes, e que na ocasião foram doados livros para a biblioteca da 96 

escola, localizada no município de Timbaúba, e apresentou algumas fotos. Em 97 

seguida informou que a Associação de Serviços Comunitários da Vila 98 

Encruzilhada - ASSECOE, membro do comitê no segmento Sociedade Civil, 99 



 
Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Goiana 

cobhgoiana@gmail.com 

 

representada pelo Sr. Geraldo Zino, numa parceria com o comitê, doou mudas 100 

de diversas espécies, a Usina São José, também membro do comitê, no 101 

momento em que a agroindústria realizava o “Projeto REFLORESTARTE”. Em 102 

seguida informou e apresentou imagens de atividades realizadas com alunos 103 

das escolas municipais de São Vicente Férrer e Timbaúba, durante a “Semana 104 

da Água”. Logo após, informou, destacou e apresentou imagens, da 105 

capacitação realizada pela APAC, na cidade de Recife, informando que a 106 

capacitação teve a duração de dois dias e, que estavam presentes o Sr. Sérgio 107 

Murilo, o Sr. Arlindo Maciel e o Sr. Carlos Queiroz, respectivamente 108 

representantes da Prefeitura Municipal de Camutanga, da Prefeitura Municipal 109 

de Ferreiros e da Prefeitura Municipal de Macaparana, todos municípios 110 

membros do comitê, para em seguida entregar os certificados, encaminhados 111 

pela APAC. Informou em seguida a realização da Oficina Sobre Indicadores e 112 

Valores de Cobrança, realizada no dia 29/05/2019, na cidade de Vicência, 113 

enfatizando o seu sucesso, ao mesmo tempo em que agradeceu nominalmente 114 

ao Sr. João Ilídio e a Sra. Geórgia Cristina, membros do comitê representando 115 

o município que sediou o evento, pelo importante apoio à oficina, quando 116 

ofereceram o espaço, o Café Receptivo e almoço, num perfeito apoio. Em 117 

seguida apresentou fotos do evento. Em seguida falou da realização do III 118 

ECOBH-PE, que aconteceu na cidade de Gravatá, e mostrou imagens. 119 

Acrescentou que compareceram aproximadamente 16 membros do comitê aos 120 

dois dias do evento. Informou em seguida que o Vice-presidente do Comitê, Sr. 121 

Jorge Cavalcante e o Sr. André Nogueira, respectivamente representantes da 122 

Prefeitura Municipal de Goiana e da Colônia da Pesca Z-14, compareceram a 123 

apresentação do Projeto “Mais Saneamento Para Goiana”. Informou em 124 

seguida que compareceu a uma reunião do Fórum dos Comitês, em Gravatá, 125 

durante o III ECOBH-PE, na oportunidade em que o Presidente do Cobh-126 

Goiana foi eleito por unanimidade, Secretario Executivo do FECOBH-PE. 127 

Informou ainda que compareceu em outra reunião, esta mais recente, realizada 128 

no mês de julho próximo passado, entre todos os comitês de Pernambuco, o 129 

Fórum Estadual de Comitês, a Diretora de Gestão de Recursos Hídricos, Dra. 130 

Lorenza, a Gerente de Apoio de Organismos de Bacias, Dra. Lúcia Helena, e 131 

técnicos da APAC, na cidade de Recife. Informou que na oportunidade foram 132 

apresentados os valores restantes, disponibilizados pelo PRÓCOMITÊS e, 133 

discutidos entre outros temas, a elaboração do Plano de Capacitação e do 134 

Plano de Comunicação dos comitês, objeto de meta deste ano para o 135 

Programa PRÓCOMITÊS. Informou ainda que, o Cobh-Goiana entregou estes 136 

Planos exigidos pelo Programa em abril do corrente ano, já devidamente 137 

aprovados pela plenária do comitê e que até aquela reunião, só o nosso comitê 138 

havia elaborado e entregue. Apresentou em seguida à plenária, algumas 139 

pequenas adequações nos planos, envolvendo datas de execução, e cursos, 140 

solicitando a plenária sua aprovação, o que foi de pronto atendido. Sobre o XXI 141 

ENCOB - 2019, a ser realizado entre os dias 21 e 25 de outubro próximo, na 142 

cidade de Foz de Iguaçú, Estado do Paraná, o Presidente do Comitê informou 143 

que a APAC definiu, na mesma reunião acima mencionada que, em função dos 144 

valores ainda restantes, disponibilizados pelo PROCOMITÊ, algo em torno de 145 

quarenta e um mil reais, só participará do mencionado evento, um 146 

representante por comitê. O Presidente do Comitê informou, em um rápido 147 

comentário, ter achado estranho que naquela oportunidade, a Coordenação do 148 

Fórum Estadual dos Comitês de Bacias Hidrográficas Pernambuco, órgão 149 
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representativo de todos os Comitês de Pernambuco, em nada questionou 150 

sobre a definição do pequeno número de participantes, e nem ofereceu 151 

alternativas, fugindo de suas atribuições de defender o interesse dos comitês. 152 

Informou ainda que, a Coordenação do Fórum poderia até ter sugerido a 153 

viabilidade do uso de algum valor oriundo do Tesouro Estadual, que sempre foi 154 

utilizado antes da implantação do PROCOMITÊ. Em seguida questionou à 155 

plenária, sobre qual membro teria interesse em participar do evento. Nesse 156 

momento, e após grande e demorada discussão, entre todos os membros 157 

presentes, ficou deliberado por unanimidade pela Plenária que, em função da 158 

elevada importância do evento, onde são debatidos temas relevantes e 159 

apresentados cases referentes aos recursos hídricos em nível mundial e 160 

nacional/estadual, o Presidente do Comitê encaminhe à Presidente da APAC, 161 

um ofício solicitando que àquela Agência Pernambucana de Águas e Clima 162 

providencie passagens aéreas e diárias, para que dois membros 163 

representantes do Cobh-Goiana participem do XXI ENCOB - 2019, indicando o 164 

nome do Sr. Jorge Ricardo Cavalcante, e do Sr. Carlos Alberto de Moraes 165 

Queiroz, este último a ser eleito futuro Secretário Executivo do Comitê, na 166 

próxima Sessão Plenária, com os recursos do PROCOMITÊS ou se for o caso, 167 

do Tesouro Estadual, concernente ao orçamento da APAC, para que ambos, 168 

possam aprimorar seus conhecimentos, como também se atualizar no que 169 

tange as tarefas concernentes aos mecanismos e meandros do PROCOMITÊS 170 

e do E-COMITÊS”. Em seguida o Presidente fez uma rápida apresentação 171 

sobre o sobre o Programa PROCOMITÊS e o E-COMITÊS. Em seguida 172 

Informou do andamento da proposta da criação do Consu-Siriji, afirmando que 173 

iria se reunir com o Grupo de Trabalho já criado, após a Sessão Plenária, para 174 

tratar do tema. Informou em seguida que, como já era do conhecimento de 175 

todos, tinha encaminhado à APAC o Ofício nº 10/2019/Cobh-Goiana, datado de 176 

28 de Março de 2019, solicitando a elaboração do Georreferenciamento do Rio 177 

Capibaribe Mirim, unidade hídrica inserida no espaço territorial da Bacia 178 

Hidrográfica do Rio Goiana. Como até a presente data não recebeu 179 

oficialmente as informações solicitadas, informou que encaminhou e-mail ao 180 

Analista Social, Sr. Magno Silva, lembrando que o Cobh-Goiana é um Órgão 181 

Público, e como tal necessita de informações oficiais da APAC, já que o tema 182 

envolve decisões que envolvem a ANA e o CNRH, ao mesmo tempo em que 183 

solicitou a sua ajuda na agilização da resposta oficial por parte daquela 184 

Agência. O Sr. Wellington Eliazar, Presidente do Cobh-Goiana e Secretário “Ad 185 

Hoc” nesta Sessão Plenária, agradeceu a presença de todos, e tendo sido a 186 

Sessão dada por encerrada, lavrou e assinou a presente ata. 187 

 

Wellington Eliazar 
Presidente 
 
 


