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Considerando a impossibilidade de realização de reuniões presenciais como medida de 1 

enfrentamento à pandemia de COVID-19, às 14h00min do dia 19 do mês de junho de 2 

2020, reuniram-se em ambiente virtual os membros do Conselho Gestor da Área de 3 

Proteção Ambiental (APA) Aldeia-Beberibe: Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH), 4 

Exército Brasileiro - Campo de Instrução Marechal Newton Cavalcanti (CIMNC), Agência 5 

Estadual de Planejamento e Pesquisas de Pernambuco (CONDEPE/FIDEM), Prefeitura da 6 

Cidade do Recife, Prefeitura Municipal de Paudalho, Universidade Federal Rural de 7 

Pernambuco (UFRPE), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco 8 

(IFPE), Associação dos Fornecedores de Cana de Pernambuco (AFCP), Federação das 9 

Indústrias de Pernambuco (FIEPE), Usina São José, Usina Petribú, Fórum Socioambiental de 10 

Aldeia (FSA), Instituto São Jorge, Associação Águas do Nordeste (ANE) e Centro de 11 

Pesquisas Ambientais do Nordeste (CEPAN), além de servidores da CPRH, para debaterem 12 

sobre a seguinte pauta: a) Aprovação da atas das reuniões anteriores; b) Aprovação e 13 

definição de encaminhamentos acerca da Manifestação sobre o licenciamento ambiental 14 

da Usina Termelétrica Pau Ferro II; e c) Informes gerais. Na função de gestora da APA e 15 

Presidente do Conselho Gestor, iniciei a sessão dando boas-vindas a todos e agradecendo 16 

a presença e a compreensão pela necessidade da reunião virtual considerando a situação 17 

de pandemia em que estamos vivendo. Em seguida entramos no primeiro ponto da pauta: 18 

a) Aprovação da atas das reuniões anteriores, as quais foram aprovadas pelos 19 

Conselheiros presentes após algumas alterações sugeridas. A seguir, passamos ao principal 20 

ponto de pauta da reunião: b) Aprovação e definição de encaminhamentos acerca da 21 

Manifestação sobre o licenciamento ambiental da Usina Termelétrica (UTE) Pau Ferro II. 22 

Antes de apresentar a minuta do documento, informei que os leilões de energia elétrica 23 

que seriam atendidos pela UTE Pau Ferro II foram postergados por tempo indeterminado 24 

pela Portaria nº 134, de 28 de março de 2020, emitida pelo Ministério de Minas e Energia 25 

devido à pandemia de COVID-19, o que nos possibilita mais tempo para discutir a 26 

implantação do empreendimento junto a CPRH. Em seguida, apresentei o documento 27 

elaborado pelo GT UTE Pau-Ferro II, formado por CPRH, UFRPE, Usina São José, Usina 28 

Petribu, ANE e FSA. O conselheiro Anselmo informou que, apesar de ter se disponibilizado 29 

a participar do GT representando o IFPE, não pode efetivar a sua participação. A minuta de 30 

manifestação foi então apreciada pela Plenária, que sugeriu algumas alterações e 31 

complementações. Foi solicitada a inclusão de cópia da licença concedida como anexo à 32 
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manifestação, já que ela inclui o gasoduto, que em momento algum fez parte do 33 

licenciamento ambiental, bem como a adutora de captação de água que também não foi 34 

objeto do licenciamento. O documento foi então aprovado pela Plenária, por 35 

unanimidade, e passamos à discussão dos encaminhamentos. O conselheiro Ricardo Braga, 36 

da ANE, propôs que o documento fosse entregue a CPRH, SEMAS e MPPE, e que 37 

solicitássemos uma reunião com o promotor do Centro de Apoio às Promotorias de Meio 38 

Ambiente (CAOPMA) do Ministério Público de Pernambuco (MPPE), Dr. André Felipe, para 39 

situá-lo diante da problemática. A conselheira Mônica Rocha, da Usina São José, por sua 40 

vez propôs que o documento, primeiramente, fosse entregue a CPRH com um prazo para a 41 

resposta da Agência. O conselheiro Herbert Tejo, do FSA, se pronunciou para defender que 42 

o documento fosse enviado para o Dr. André Felipe e que fosse solicitada uma reunião 43 

dele com o GT que elaborou o documento. A conselheira Luciene Nascimento, da FIEPE, 44 

afirmou que devemos levar essa problemática para fora, para as redes sociais, para as 45 

ONG ambientais, dando assim uma visibilidade maior do fato que vem acontecendo. Por 46 

fim, a Plenária deliberou no sentido de que a “Manifestação acerca do licenciamento 47 

ambiental da UTE Pau Ferro II” deveria ser protocolada na CPRH e, concomitantemente, 48 

enviada ao MPPE/CAOPMA para conhecimento. A Plenária deliberou ainda pela solicitação 49 

de reunião técnica entre o Dr. André Felipe e os componentes do GT Pau Ferro para que o 50 

documento fosse devidamente apresentado. Finalizando esse ponto de pauta, passamos 51 

aos c) Informes Gerais. Informei sobre a campanha de São João que a CPRH vem 52 

realizando para tratar da proibição da venda e queima de fogueiras, visando atender 53 

interesses ambientais e de saúde pública em virtude da pandemia de COVID-19. Além 54 

disso, divulguei a cartilha virtual sobre o tema, elaborada pelo Núcleo de Comunicação 55 

Social e Educação Ambiental da CPRH. Nada mais havendo a tratar, às 17h00min declarei 56 

encerrada a reunião ordinária do Conselho Gestor da APA Aldeia-Beberibe. Por não haver 57 

mais nada a declarar, eu, Cinthia Renata Vieira de Lima, Presidente do Conselho Gestor, 58 

lavro esta Ata que, lida e aprovada, será validada pelos conselheiros presentes na reunião, 59 

conforme registros em anexo. Recife, 19 de junho de 2020. 60 


