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ATA DA TERCEIRA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DE 1 

2019, DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO 2 

GOIANA, realizada no dia 21 de Novembro de 2019, às 09 3 

horas e 30 minutos em segunda chamada, no Auditório 4 

da Escola Estadual Dr. Benigno Pessoa de Araújo, sito à 5 

Rua Djalma Raposo, nº 933, Goiana - Pernambuco.  6 

 
Aos vinte e um dias do mês de novembro de 2019, no Auditório da Escola Estadual Dr. 7 

Benigno Pessoa de Araújo, sito à Rua Djalma Raposo, nº 933, Goiana - Pernambuco, foi 8 

realizada a Terceira Sessão Plenária Ordinária de 2019, do Comitê da Bacia 9 

Hidrográfica do Rio Goiana, com início às nove horas e trinta minutos, em segunda 10 

chamada, conforme lista de presença anexa, com a seguinte pauta: 1) Abertura da 11 

Sessão Plenária; 2) Leitura e aprovação da ata da Sessão anterior; 3) Relatório das 12 

Atividades 2019; 4) Eleição do(a) Secretário(a) Executiva(a); 5) Eleição 13 

Complementar de Membros; 6) Apresentação pela APAC do Termo de Referência 14 

para Elaboração do Plano Hidroambiental do Goiana e GL6; 7) Espaço para a 15 

Resex Acaú-Goiana; 8) Informes Gerais: Vazamento de Óleo, XXI ENCOB 2019, 16 

CONSU-Siriji, Resolução CNRH Nº 109, Cobrança, PROCOMITÊS / ECOMITÊS e 17 

outros. Para o primeiro ponto da pauta, Abertura da Sessão Plenária, o Presidente do 18 

Comitê, o Sr. Wellington Eliazar, Membro Titular representante da Agência 19 

CONDEPE/FIDEM, deu boas-vindas e, agradeceu o esforço de todos para estarem 20 

presentes a esta Sessão. Para o segundo ponto de pauta, Leitura e aprovação da ata 21 

da Sessão anterior, o Presidente perguntou à Plenária se todos os membros presentes 22 

tinham recebido antecipadamente a ata enviada via e-mail, o que foi confirmado por 23 

todos. Assim questionou se haveria a necessidade de lê-la. A plenária afirmou que não 24 

haveria a necessidade da leitura e deliberou pela aprovação da ata. Para o terceiro 25 

ponto de pauta, Relatório das Atividades 2019, o Presidente do Comitê, o Sr. 26 

Wellington Eliazar, apresentou todas as ações que foram programadas para o ano em 27 

curso, ao mesmo tempo em que fez comentários sobre aquelas que não foram 28 

realizadas. No momento em que mencionava a participação no III ECOBH-PE - Encontro 29 

de Comitês de Bacia Hidrográfica de Pernambuco, que aconteceu na cidade de Gravata, 30 

durante os dias 30 e 31 de maio do ano, alguns membros que participaram do evento, 31 

questionaram o não recebimento do certificado das atividades ocorridas no evento. O 32 

Presidente informou que irá à APAC nos próximos dias e, que fará os devidos 33 

questionamentos. Ainda sobre as atividades de 2019, informou que o plenário do Cobh-34 

Goiana, em sua Primeira Sessão Plenária de 2019, aprovou e deliberou a realização do 35 

Curso “Água em Curso” (para jovens estudantes), do Curso - Cobrança pelo Uso dos 36 

Recursos Hídricos e, do Curso - Gestão de Conflito pelo Uso da Água, salientando em 37 

tempo que nenhum deles foi implementado pela APAC, apesar de terem sidos 38 

aprovados e deliberados em plenária. Lembrou ainda dos Projetos “Vídeo nas Escolas” e 39 

da Mostra Fotográfica “Olhares para o Goiana”, que apesar de também terem sidos 40 

aprovados e deliberados em plenária, não foram implementados em função de que o 41 

Órgão Gestor dos Recursos Hídricos de Pernambuco (APAC), não adquiriu o material 42 

necessário para a sua execução. Com relação à confecção do Adesivo e do Calendário 43 

Institucional e, do Copo de Acrílico Personalizado, salientou que, estas solicitações 44 

também não foram atendidas. O Sr. Diego Moraes Marques Diego, Membro Titular 45 

representante da FCA Fiat Chrysler Automóveis do Brasil LTDA, pediu a palavra e 46 

informou/lembrou a todos que àquela empresa realizou doações de mudas para o 47 

município Timbaúba, e convidou a todos para conhecer os seus viveiros de mudas, 48 

ficando no aguardo para a marcação de data para visitação. Por fim o Presidente 49 
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solicitou a aprovação do Relatório Anual de 2019. Por deliberação unânime, a Plenária 50 

aprovou o mencionado relatório. Para o quarto ponto de pauta, Eleição do(a) 51 

Secretário(a) Executiva(a), o Presidente questionou à plenária se algum membro do 52 

comitê, teria interesse em se candidatar ao cargo de Secretário(a) Executiva(a), para 53 

compor a Diretoria Executiva do Comitê. O único candidato que se apresentou foi o Sr. 54 

Carlos Alberto de Moraes Queiroz, Membro Titular representante da Prefeitura Municipal 55 

de Macaparana, que foi eleito por unanimidade para o cargo de Secretário Executivo do 56 

Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Goiana. O Presidente do Comitê parabenizou o Sr. 57 

Carlos Alberto, ao mesmo tempo em que agradeceu a ajuda, para executar as 58 

atividades do Comitê. O Sr. Carlos Alberto de Moraes Queiroz, novo Secretário 59 

Executivo do Comitê agradeceu a confiança de todos. Para o quinto ponto de pauta, 60 

Eleição Complementar de Membros, o Presidente do Comitê perguntou aos presentes 61 

se havia alguma instituição/entidade que desejaria solicitar a sua inscrição no comitê. 62 

Neste momento o ICMBio apresentou-se como candidato, entregando a Ficha de 63 

Inscrição, solicitando o seu retorno como Membro Titular representante do Poder 64 

Público, que foi aprovado por unanimidade. Após alguns momentos a solicitação foi 65 

indeferida pela plenária, em função de que a Ficha de Inscrição não continha a 66 

assinatura do Responsável Legal da entidade, e desta forma não atendia o que estava 67 

continho no Estatuto Social do Comitê, ficando desta forma a aceitação da inscrição 68 

para uma nova oportunidade. Para o sexto ponto de pauta, Apresentação pela APAC 69 

do Termo de Referência para Elaboração do Plano Hidroambiental do Goiana e GL6, o 70 

Presidente do Comitê, ressaltou inicialmente aos presentes, que a Bacia Hidrográfica do 71 

rio Goiana recebeu nos últimos dez anos, um grande volume de investimentos e em 72 

seguida, convidou o Dr. Erik Cavalcanti e Silva, Gerente da Gerência de Planos e 73 

Sistema de Informação - GPSI, da APAC, para apresentar o Termo de Referência acima 74 

mencionado, ao mesmo tempo em solicitou que fosse aberto espaço, durante sua fala, 75 

para que os membros do comitê pudessem tirar todas as suas dúvidas sobre o assunto. 76 

Durante a apresentação o Sr. Antônio Ricardo, Membro Titular representante da 77 

Associação dos Fornecedores de Cana e Pernambuco e a Sra. Jeruza Cavalcanti, 78 

Membro Titular representante da COAF, pediram a palavra e questionaram sobre as 79 

expectativas do estudo de cobrança pelo uso da água. Sr. Erik Cavalcanti deu as 80 

devidas explicações. O Sr. Wellington Eliazar, Membro Titular representante da Agência 81 

CONDEPE/FIDEM, questionou se poderíamos acrescentar o enquadramento. O Sr. Erik 82 

Cavalcanti respondeu que enquadramento teria de ser um estudo a parte.  Informou 83 

ainda que o processo de revisão do Plano Estadual de Recursos Hídricos estava sendo 84 

iniciado, com previsão para o mês de agosto de 2020 e, que a ordem de serviço foi 85 

assinada no último dia quatro do mês em curso. Após a apresentação e as devidas 86 

explicações, os membros do Comitê ficaram satisfeitos com o conteúdo do Termo de 87 

Referência e aprovaram o mencionado documento, deixando margem para alguns 88 

ajustes posteriores. O Presidente agradeceu em nome do Comitê, a presença do Dr. 89 

Erik Cavalcanti e Silva. Para o sétimo ponto de pauta, Espaço para a Resex Acaú-90 

Goiana, o Presidente, informou que aquela instituição, já foi membro do Comitê, 91 

afirmando que o espaço foi concedido por solicitação da mesma, através do Membro 92 

Titular representante da Prefeitura Municipal de Goiana e Vice-presidente do Comitê, o 93 

Sr. Jorge Cavalcanti. Antes das palavras do Sr. Luiz Wagner, funcionário do ICMBio, o 94 

Presidente do Comitê atendeu ao pedido de palavra do Sr. André Nogueira, Membro 95 

Titular representante da Colônia de Pesca Z14, que propôs o apoio do comitê para 96 

classificar o rio Goiana em “Classe 1”, justificando que no mesmo acontece pesca 97 

artesanal/profissional e irrigação. Em seguida Sr. André Nogueira salientou que a área 98 

da comunidade Balde do Rio poderia receber a implantação do Projeto “Janelas para o 99 
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Rio”, a ser implementado com recursos do Fundo Estadual dos Recursos Hídricos de 100 

Pernambuco. Em seguida o Presidente convidou e cedeu a palavra para o Sr. Luiz 101 

Wagner, funcionário do ICMBio. O Sr. Luiz Wagner deu total apoio à proposta do Sr. 102 

André Nogueira, explicando as diferenças entre as classes contidas em Resolução do 103 

CONAMA, citando os benefícios da “Classe 1” para o rio Goiana. O Sr. Gustavo 104 

Pestana, representante da APAC, pediu a palavra e deu algumas explicações sobre a 105 

classificação e o enquadramento. Informou ainda que a classificação pode ser no rio por 106 

completo e/ou apenas em algum trecho. A Sra. Jeruza Cavalcanti, Membro Titular 107 

representante da COAF, pediu a palavra e complementou a discussão afirmando que o 108 

enquadramento necessita de tempo e estudo para ser analisado, o que foi confirmado 109 

pelo Sr. Erik Cavalcanti, Gerente da Gerência de Planos e Sistema de Informação - 110 

GPSI, da APAC. Informou ainda que participou da última reunião do CERH, onde foram 111 

discutidos e votados alguns assuntos referentes à Cobrança pelo Uso da Água. O Sr. 112 

Marcos Mendonça, Membro Titular representante da Usina Olho D’Água, pediu a palavra 113 

e sugeriu que processo de enquadramento seja objeto de estudo para o ano de 2020. 114 

Diante da polêmica gerada sobre o tema enquadramento/classificação, a plenária do 115 

Comitê deliberou que o assunto só voltaria a ser discutido em plenária, após a resposta 116 

da APAC sobre o ofício que seria encaminhado pelo Presidente do Comitê, no qual 117 

solicita àquele órgão, o seu posicionamento sobre a dominialidade do rio Capibaribe-118 

Mirim. Para o oitavo ponto de pauta, Informes Gerais: Vazamento de Óleo, XXI 119 

ENCOB 2019, CONSU-Siriji, Resolução CNRH Nº 109, Cobrança, PROCOMITÊS / 120 

ECOMITÊS e outros, o Presidente informou que sobre o vazamento de óleo na parte 121 

litorânea da bacia hidrográfica, passaria a palavra para o Sr. Jorge Cavalcanti, Membro 122 

Titular representante da Prefeitura Municipal de Goiana e Vice-presidente do Comitê. O 123 

Sr Jorge Ricardo disse que foi encontrado vestígios do vazamento de óleo no litoral do 124 

município de Goiana, na região de Itapessoca e na praia de Atapuz, com um volume um 125 

pouco maior. Mas, o importante e que nossas praias no momento estão liberadas para 126 

banhos e atividades em geral. O presidente retomou a palavra falando sobre o XXI 127 

ENCOB 2019. Afirmou que o Cobh-Goiana foi o único entre os oito comitês do Estado 128 

de Pernambuco, que enviou três membros para o evento. Informou que a participação 129 

foi de grande proveito para os participantes. Salientou que no ano de 2020 o evento será 130 

mais uma vez no Estado do Paraná (em Curitiba ou Londrina), em 2021 no Ceará e, em 131 

2022 no Estado do Amazonas. Sobre o CONSU-Siriji o Presidente do Comitê informou 132 

que continua mantendo contatos com a APAC sobre o tema, pois o Órgão Gestor estava 133 

analisando o pleito já deliberado em plenária do Cobh-Goiana, juntamente com 134 

solicitações semelhantes de outros Comitês. O Sr. Gustavo Pestana, representante da 135 

APAC, pediu a palavra e afirmou que não via necessidade de criação de um Conselho 136 

de Usuários de Água para o mencionado barramento, pois os conflitos pelo uso da água 137 

lá existentes poderiam ser discutidos nas Sessões Plenárias do Comitê, ou In Loco, 138 

através de contatos diretos da Diretoria Executiva do Comitê. O Presidente do Comitê 139 

informou ao Sr. Gustavo Pestana que em várias oportunidades houve iniciativas dessa 140 

natureza mais que foram inviabilizadas, pela ausência do fornecimento de transporte por 141 

parte da APAC, para o deslocamento. No final a plenária deliberou por unanimidade, a 142 

realização de uma Audiência Pública, sobre o tema, que será realizada no município de 143 

Vicência, onde estariam reunidos todos os atores públicos e privados envolvidos. Sobre 144 

a Resolução CNRH Nº 109, o Presidente informou que, como fora deliberado 145 

anteriormente nesta mesma Sessão Plenária será enviado ofício a APAC, solicitando a 146 

dominialidade do rio Capibaribe-Mirim. Com relação à Cobrança pelo Uso da Água, o 147 

Presidente lembrou as palavras da Sra. Jeruza Cavalcanti com relação a reunião do 148 

Conselho Estadual de Recursos Hídricos, mencionadas minutos atrás. Com relação ao 149 
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PROCOMITÊS / ECOMITÊS, o Presidente irformou que o nosso comitê está quites com 150 

o programa. O Sr. Wellington Eliazar, Presidente do Comitê, encerrou a Sessão 151 

Plenária, agradecendo a presença de todos e eu, Carlos Alberto de Moraes Queiroz, 152 

Membro Titular representante da Prefeitura Municipal de Macaparana e Secretário 153 

Executivo do Comitê, tendo sido a Sessão dada por encerrada, lavrei, a presente ata, 154 

que vai assinada por mim, juntamente com o Presidente e o Vice-presidente do Comitê. 155 
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