
COMITÊ METROPOLITANO SUL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO GRUPO DE RIOS 
LITORÂNEOS 2 / COBH- METROPOLITANO SUL 
 
Resolução nº 03 
 
16 DE  MARÇO DE 2018. 

 
Institui Câmara Técnica de Cobrança e dá 
outras providências. 

 
 
O COBH METROPOLITANO SUL, 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; e  
 
Considerando o que foi discutido e aprovado na 1ª Reunião Extraordinária do COBH 
Metropolitano Sul  ocorrida em 31 de outubro de 2017 e  aprovado em 1ª reunião Ordinária de 
2018; 
 
Considerando que é de suma importância e extrema necessidade analisar e realizar estudos 
técnicos sobre  proposta de Cobrança  pelo Uso da Água; 
 
Resolve: 
 
Art. 1.  Criar 01 (uma) Câmara Técnica permanente para assessorar o Plenário do COBH Metropolitano 
Sul/COBH GL2, estabelecer suas atribuições e funcionamento. 
 

Art. 2º.  A Câmara Técnica será constituída de no mínimo 5 (cinco) e no máximo 9 (nove) membros (titulares 
ou suplentes), ou por representantes por eles indicados formalmente junto à Secretaria Executiva do COBH 
Metropolitano Sul, para exercerem o direito à voz e ao voto. 

 
Parágrafo único. É facultada a participação na Câmara Técnica, sem direito ao voto, de membros não 
integrantes, mas interessados nos assuntos em análise. 

 
Art. 3º.  Cada entidade ou órgão representado somente poderá participar, simultaneamente, de até duas 
Câmaras Técnicas, respeitado o princípio de que o maior número de membros participe das mesmas.  
 
Art. 4º.  A Câmara Técnica  têm prazo de duração indeterminado e o mandato de seus membros é de 2 (dois) 
anos, podendo ser renovado.  
 

§ 1º Em caso de ausência da entidade membro por três reuniões consecutivas, a mesma perde o mandato. 
 
§ 2º Em caso de vacância, o Plenário do COBH Metropolitano Sul elegerá novos membros. 

 
Art. 5º. Na primeira reunião de cada mandato da Câmara Técnica deverá ser eleito seu presidente e 
secretário, os quais devem ser membros (titulares ou suplentes) do COBH Metropolitano Sul. 
 
Art. 6º. Compete a  Câmara Técnica, observadas as respectivas atribuições e mediante requisição da 
Presidência ou do Plenário do COBH Metropolitano Sul , o seguinte:  
 

I -  elaborar a pauta de suas reuniões, enviando cópia à Secretaria Executiva do COBH Metropolitano 
Sul; 



II -  elaborar, discutir, aprovar e encaminhar ao Plenário propostas de Cobrança pelo Uso da Água , 
observada a legislação pertinente; 

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 -  fornecer subsídios para as atividades e agendas da Câmaras Técnica do COBH Metropolitano Sul; 
VII -  tratar de outros assuntos que a Presidência ou o Plenário do COBH Metropolitano Sul considerem 

pertinentes; 
VIII -  interagir com as outras Câmaras Técnicas, a fim de subsidiar o COBH Metropolitano Sul  com 

pareceres, informações e outros posicionamentos para a tomada de decisões; 
IX -  subsidiar a Presidência e o Plenário do COBH nos assuntos relacionados as suas atribuições. 

  

Art. 7º. À Câmara Técnica de  Cobrança pelo Uso da Água compete:  

I -  analisar e se manifestar sobre propostas ou questões relacionadas à cobrança pelo uso da água na 
bacia dos pequenos rios litorâneos Sul ; 

II -  analisar e propor critérios e procedimentos para  cobrança pelo uso da água;  
 

 
Art. 8º –Nomear os 5 (cinco) primeiros membros da Câmara Técnica de Cobrança pelo uso da Água: 

 
 I – Sílvia Helena Lima Schwamborn - UFPE, 
 II – Daniela Oliveira - Prefeitura do Cabo 
 III - Josefa Ferreira da Silva - Colônia Z-8 
 IV – Mário Valença  - UNIECO 
 V – José Reginaldo - Prefeitura de Moreno 
 
 
Art. 9º. As reuniões da Câmara Técnica serão conduzidas pelos seu presidente, sendo suas decisões 

tomadas por maioria simples dos presentes. 

Art. 10. As matérias elaboradas pela Câmara Técnica serão apresentadas pelo seu relator, ao presidente do 

COBH Metropolitano Sul e ao Plenário. 

Art. 11. A Câmara Técnica poderá estabelecer regras complementares específicas para o seu 
funcionamento, desde que aprovadas pela maioria de seus membros e em obediência ao disposto no 
Regimento Interno do COBH Metropolitano Sul.  
 

Art. 12 - A Secretaria Executiva por meio de Ofício da Presidência deste Colegiado submeterá a 
presente Resolução para a Agência Pernambucana de Águas e Clima – APAC, para 
providências de publicação em Diário Oficial do Estado. 
 

Art. 13. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Recife, 16  de março de 2018. 
 
 
Silvia Helena Lima Schwamborg 
Presidente do COBH METROPOLITANO SUL 
 


