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Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Sirinhaém 
Mandato 2018-2021 

 

Convocação 
2ª Reunião Ordinária 
14 de agosto de 2019 
9h 
Centro de Múltiplo Uso de Amaraji – localizado na Rua 23 de julho, 

centro de Amaraji, ao lado do Clube Municipal dos Tamarindos 
 

O presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Sirinhaém convoca 
os representantes titulares (ou seus respectivos suplentes) a participar da 
2ª Reunião Ordinária do Comitê, que irá ocorrer do dia 14 de agosto de 
2019, com início às 9h, no Centro de Múltiplo Uso. A reunião terá como 
pauta: 
 

1. Abertura – diretoria e autoridades presentes 
2. Leitura e aprovação da ata da última reunião – diretoria 
3. Planejamento das próximas ações – diretoria 
4. Esgotamento sanitário na bacia do Rio Sirinhaém: 

situação atual e projetos – representantes das SAAEs de Amaraji, 

Ribeirão e Cortês e da Compesa 
5. Criação e composição da Câmara Técnica de Planos, 

Programas e Projetos – sugestão de até 4 componentes 
6. Informes – todos os presentes 
7. Leitura e aprovação da ata – diretoria 

 

Os documentos que embasam a reunião seguem anexos. 
 

Em caso de impossibilidade de comparecimento, é necessário enviar 
justificativa por escrito à secretaria executiva do Comitê. 
 

Atenciosamente, 
 
 
 
 

Alfredo José Ferraz 
Presidente 
Sirinhaém, 30 de julho de 2019 









 

 

COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SIRINHAÉM 
 
Resolução nº 01/2019 
 
14 DE AGOSTO DE 2019. 

 
Criação da Câmara Técnica de Planos, Programas e 
Projetos – CT3P. 

 
 
O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Sirinhaém, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o 
disposto na Lei Estadual nº 12.984/05, no seu Estatuto Social e demais dispositivos legais;  
 
Considerando o que foi discutido e aprovado na 2ª Reunião Ordinária do Comitê ocorrida em 14 de 
agosto de 2019 em Amaraji-PE; e 
 
Considerando que é de suma importância conhecer, analisar e acompanhar planos, programas e projetos 
que estão sendo propostos ou implementados na bacia hidrográfica do Rio Sirinhaém; 
 
Resolve: 
 
Art. 1.  Criar a Câmara Técnica Câmara Técnica de Planos, Programas e Projetos – CT3P – para 
assessorar o Plenário do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Sirinhaém e estabelecer suas atribuições e 
funcionamento. 
 
Art. 2º.  A CT3P tem caráter permanente. 
 
Art. 3º.  A CT3P é constituída de no mínimo 3 (três) e no máximo 6 (seis) componentes, que terão  direito 
à voz e ao voto, escolhidos pelo Plenário entre os representantes de membros titulares ou suplentes 
formalmente eleitos na última eleição do Comitê. 
 

Parágrafo único. Os componentes da CT3P devem representar o alto e o baixo Rio Sirinhaém. 
 
Art. 4º.  Os componentes da CT3P são eleitos para mandato coincidente com o do Comitê. 
 

§ 1º. O mandato do componente está vinculado à instituição-membro do Comitê. 
 
§ 2º. A ausência do componente sem justificativa em duas reuniões consecutivas da CT3P constitui 
vacância e implica na perda do mandato do componente na CT3P. 
 
§ 3º. Em caso de vacância, o Plenário do Comitê elegerá novo componente da CT3P na reunião 
subsequente à comunicação da vacância à Secretaria Executiva do Comitê. 
 
§ 4º. Na primeira reunião do mandato, os componentes escolherão entre si o(a) coordenador(a)-
relator(a), que tem como atribuições: 
 

I -  convocar e coordenar reuniões e visitas técnicas, mediante acordo prévio com os demais 
componentes; 

II -  registrar as deliberações das reuniões; 
III -  realizar relatório anual de atividades da CT3P; 
IV -  realizar, em conjunto com os demais componentes, relatório ou parecer específicos sobre plano, 

programa ou projeto na área da bacia hidrográfica, sempre que necessário ou sempre que 
solicitado pelo Plenário ou pela Diretoria do Comitê; 

V -  remeter à Secretaria Executiva do Comitê todas as documentações produzidas pela CT3P para 
apreciação do Plenário. 



 

 

 
 

Art. 5º. Compete à CT3P, observadas as respectivas atribuições:  
 

I -  realizar, no mínimo, uma reunião ou visita técnica por semestre; 
II -  subsidiar a Diretoria e o Plenário do Comitê nos assuntos relacionados as suas atribuições; 

III -  decidir e responder sobre consultas e recursos que lhes forem encaminhados; 
IV -  relatar e submeter à aprovação do Plenário, assuntos a ela pertinente; 
V -  convidar especialistas para assessorá-la em assuntos de sua competência; 

VI -  interagir com as outras Câmaras Técnicas, a fim de subsidiar o Plenário do Comitê com 
pareceres, informações e outros posicionamentos para a tomada de decisões. 

 
Art. 6º. As reuniões da Câmara Técnica são conduzidas pelo seu coordenador-relator, sendo suas 

decisões tomadas por maioria simples dos componentes presentes à reunião. Em caso de empate, as 

opiniões devem ser registradas e encaminhadas ao Plenário. 

Art. 7º. A CT3P poderá estabelecer regras complementares específicas para o seu funcionamento, desde 
que aprovadas pela maioria de seus componentes e em obediência ao disposto no Estatuto do Comitê.  
 
Art. 8º. A Secretaria Executiva do Comitê encaminhará à Agência Pernambucana de Águas e Clima – 
Apac – a presente Resolução para publicação na página do Comitê no site da Apac. 
 

Amaraji, 14 de agosto de 2019. 
 
 
 
 
Alfredo José Ferraz 
Presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Sirinhaém 


