
DIRETORIA PROVIS~RIA DO CBH PIRAN 

DELIBERACAO no 0512008 

Aprova o Regimento Interno do Cornit2 da 
Bacia Hidrogrufica do Rio Piranhas-A qu 
- CBH Piranhas-Ap 

0 Presidente lnterino do Cornit6 da Bacia Hidrogrhfica do Rio Piranhas-Aqu, no uso 
das atribuiqbes que Ihe sEo conferidas pela ResoluqEo CNRH no 5 ,  de 10 de abril de 2000, e 
tendo em vista a Lei 9.433, de 8 de janeiro de 1997, DELIBERA: 

Art, to  Fica aprovado o Regimento Interno do Cornit6 da Bacia Hidrogrifica do Rio 
Piranhas- Aqu - CBH-Piranhas- Aqu, na forma do anexo a esta Deliberaggo. 

Art. 2" 0 Secretirio-Interino deverh providenciar o registro deste Regimento Interno no 
prazo de 15 (quinze) dias da aprovaqio desta Delibera~io. 

Art. 3" Esta Deliberaqio entra em vigor nesta data. 

Joiio Pessoa, 26 de junho de 2008. - 

-. 
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ANEXO 

REGIMENTO INTERN0 DO CBH-PIRANHAS-ACU 

CAP~TULO I 
DA DENOMINACAO, ~ E A  DE ATUACAO E SE 

Art. 1" 0 CBH-Piranhas-ATU 6 urn orgao colegiado de natureza consultiva, deliberativa e 
normativa, integrante do Sisterna Nacional de Gwenciarnento de Recursos Hidricos, nos 
termos da Lei no 9.433, de 8 de janeiro de 1997, do Decreto de 16 de juho de 2002, do 
Presidente da Republics e da Resolu~go no 05, de 10 de abrjl de 2000, do Conselho Nacional 
de Recursos Hidricos. 

Parigrafo Onico. A sede do CBH-Piranhas-Aqu coincidira corn a de sua Secretaria 
Executiva e podera ser transferida por decisio da plenluia. 

Art. 2" 0 CBH-Piranhas-Ap, tern como Area de atuaglo a bacia hidrografica do Rio 
Piranhas-Aqu, localizada nos Estados da Paraih e do Rio Grande do Norte e sera regido por 
este Regimento. 

CAP~TULO 11 
DA FINALIDADE 

Art. 3" Q. CBH-Piranhas-Aqu tern por finalidade: 

I - promover e articular a gest5o dos recursos hidricos e as aq6es de sua compethcia, 
considerando a bacia hidrografica do Rio Piranhas-Aqu como unidade de planejamento e 
gestio, apoiando a consolidaqio das politicas piiblicas afins, visando o desenvolvimento 
sustenthvel da bacia hidrogrhfica; 

I1 - promover a articulaqio federal, interestadual e intermunicipal, integrando as 
iniciativas regionais de estudos, projetos, planos e programas 21s diretrizes e metas 
estabelecjdas para a bacia hidrografica do Rio Piranhas-Aqu, corn vistas a conservaqio e A 
protecEo de seus recursos hidricos. 

I11 - promover a integraqgo w m  instacias regionais de gestgo dos recursos hidricos da 
bacia hidrografica. 

Art. 4' Compete ao CBH Piranhas-A+-: 

I - promover o debate das quest6es relacionadas a recursos hidricos e articular a atuaq5o 
das en'tidades intervenientes; 

I1 - arbitrar, em prirneira instsncia administrativa, os conflitos relacionados aos recursos 
hidricos; 

111 - apmvar o plano de recursos hidricos da bacia hidrografica, respeitando e integrando 
as diretrizes e as orientaqbes contidas nos planos nachnal e estaduais de recursos hidricos; 

IV - acompanhar a execuqgo do plano de recursos hidricos da bacia hidrogrifica e sugerir 
as providencias necessarias ao curnprimento de suas metas; 
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dmivaqbes, captasbes e lanqamentos de pouca expressgo, para efeito de isen~go da 
obrigatoriedade de outorga de direitos de uso de recursos hidricos, na bacis hidrogrhfica d & T ~ h  
rio Piranhas-Aqu, de forma integrada corn os valores defmidos no B~nbito das politi 
estaduais de recursos hidricos; 

VI - estabelecer os mecanismos de cobranqa pelo uso de recursos hidricos e sug 
valores a serem cobrados, em asticulagko corn os critkios definidos no imnbito das politicas 
estadnais de recursos hidricos; 

VII - estabelecer crittrios e promova o rateio de custo das obras de uso multiplo, de 
interesse comum ou coletivo; 

VIII - solicitar a criaqio de sua Ag2ncia de Agua ou delegaggo de cornperkcia a uma das 
entidades previstas na legislago de recursos hidricos: 

IX - deliberar sobre a proposta orqamentkia da Aghcia de A ~ ,  ern wnforrnidade corn a 
1egislaqEo vigente; 

X - aprovar o seu Regimento Interno. 

Art, 5"'-0 CBH-Piranhas-Aqu sera composto por 40 (quarenta) membros titulares e 
respectivos suplentes, de acordo cum as representaq6es dos seguintes segmentos e categorias: 

I - UniEo, corn 2 (dois) representantes; 

I1 -- Governos dos Estados, corn 6 (seis) representantes. sendo 3 (trb) para cada Estado 
que cornpce a bacia hidrografica, quais sejam: Paraiba e Rio Grande do Norte. 

[I1 - Govmos dos Municipios, cu~os territbrios se situem total ou pxcialmente na bacia, 
corn 5 (cinco) representantes; sendo: 

a) 3 (tres) do Estado da Paraiba; e 

b) 2 (dois) do Estado do Rio Grande do Norte. 

1V - usuhrios das aguas de sua hea de atuaqgo, corn 16 (dezesseis) representantes, 
considerando a representaggo do s seguintes setores: 

a) 2 (dois) para abastecimento urbano e lanqarnento de cfluentes, sendo 1 (um) para o 
Estado da Paraiba e I (urn) para o Estado do Ria Grande do Norte; 

b) 3 (trts) para industria e mineraqgo, sendo 1 (urn) para o Estado da Paraiba e 2 (dois) 
para o Estado do Rio Grande do Node; 

c) 7 (sete) para irrigaqfo e uso agropecukio, sendo 3 (tres) para o Estado da Paraiba e 4 
(quatro) para o Estado do Rio Grande do horte; 

d) 2 (dnis) para o setor de Aquicultura, sendo 1 (urn) para o Estado da Paraiba e I (urn) 
para o Estado do Rio Grande do Norte; 

e) 2 (dois) para os setores de pesca, turismo, lazer e outros usos nio consuntivos, sendo 1 
(urn) para o Estado da Paraiba e 1 (urn) para n Estado do Rio Grande do Norte. 

V - entidades civis de recursos hidricos corn atuaqgo comprovada na bacia hidrogrkfica, 
corn 1 1 (onze) representantes, sendo 6 (seis) corn atuaqso no Esthdo da Paraiba $ 5  (cinco) no 
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a) 5 (cinco) para organizaqbes tecnicas e de ensino e pesquisa corn intmesse na hrea de 
recursos hidricos, sendo 3 (tres) para o Estado da Paraiba e 2 (duas) para o Estado do Rio 
Grande do Nprte; 

b) 6 (seis) para organizaqBes nio-governamentais corn objetivos de defesa de intere 
difhsos e coletivos da sociedade, sendo 3 ( t rks)  para o Estado da Paraiba e 3(trb) p 
Estado do Rio Grande do Norte. 

4 I"  Cada membro titular taa urn suplente que o substituiri em caso de impedimenta. 
$ 2" 0s membros suplentes dos segnentos do poder p~blico municipal, dos usth-ios e da 

sociedade civil podergo ser de entidades distintas. 
9 3" A indica@o dos representantes, titulares e suplentes, dos poderes publicos federal e 

estaduais, dar-se-a pelo tituIar de cada orggo representado. 
$ 4" 0 s  representantes, titulares e suplentes, das pessoas juridicas que comp6em o CBH- 

Piranhas- Agu serge indicado s por seus respectivos represent antes legais. 
4 5" 0 processo de e s c o h  devera t m i n a r  at& 30 (trinta) dias antes do fim do mandato e 

sera coordenado pelo Secretirio do CBH-Piranhas- Aqu. 
6 6" 0 mandato dos membros do CBH-Piranhas-A9u sera do 4 (quatro) anos, podendo os 

membros serern reeleitos. 
§ 7" E membro do CBH-Piranhas-Aqu aquele que for eleito entre seus pares, sendo que, 

no caso de pessoa juridica, a vaga sera da entidade e nio  da pessoa fisica que a represents. 
8" As associacfies e consorcios de municipios poderio ser representadas dentre as vagas 

dos Governos Murlicipais, conforme inciso 111 &ste artigo. 
9' As associagdes de usuLios podergo ser representadas dentre as vagas de usuhrios, 

confirme o inciso 1V deste artigo, no setor de sua finalidade principal. 

CAP~TULO V 
DA ESTRUTURA E ORGANIZACAO 

Art. 6' A Estrutura do CB H Piranhas- A$u compreendera: 
I - Ple&io 
I1 -  iret to ria Colegiada 
I I  I - C h r a  Tkcnica de PIanejamento lnstitucional 

CAPITULO VI 
DAS ATRIBUIC~ES DA DIRETORIA 

Se@o I 
Da Diretoria 

Art. 7' A Diretoria Colegiada sera composta por l(um) Presidente, I (urn) Vice- 
presidsnte e 2 (dois) Secretsos, garantida a participaqgo dos representantes dos dois Estados 
e de no rninimo 2 (dois) segmentos, eleitos en1 reunilo plemiria dentre os seus membros. 

(j lo 0 s  mandatos dos membros da Diretoria Colegiada serge de 2 (dois) anos de duragk. 
5 2" 0 s  mandatos dos membros da Diretoria Colegiada serdo coincidentes. podendo haver 

urn iinica reeleiqzo. 
$ 3" 0 s  membros da Diretoria Colegiada podmiio ser destituidos por decisiio do PlenArio 

corn pelo menos dois t q o s  de votos favoraveis, em reuniio extraordinari especialmente 
convocada para esta finalidade. 
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-Art. 8" 0 s  membros da Diretoria Colegiada niio poderb ser substituidos, exceto 
interinamente, cabendo em caso de vadncia, a realizaqgo no prazo de ate 90 (noventa) dias, 
de nova eleiqgo. 

§ I "  Em caso de vacftncia e impedimentos temporhrios da Presidencia, a h g k  ser 
ocupada interinamente pelo Vice-Presidentz. 

5 2" No impedimento do Vice-Presidente, o l o  Secretkio assurnira suas atribuiMes. 
9 3' No irnpedimento do 1' SecretBrio, o 2" Secrethrio assumira suas atribui~aes; 
# 4" Em caso de vadncia de todos os cargos da Diretoria Colegiada, os membros do 

Cornit? escolherzo por maioria simples de votos, urn representante, interino, que tornara as 
devidas providincias para a realizaqlo de eleiglo no prazo mixitno de 60 (sessenta) dias. 

§ 5" A realizaqgo da eleiqiio, ila forrna deste artigo, dm-=-a para completar o tempo de 
mandato do substituido. 

$ 6" 0 s  cargos eletivos, refaentes ao artigo 7" deste Regimento, s e ra  privativos de 
membros titulares e ser5o nominais, n5o podendo os membros da Diretoria serem 
substituidos, em caso de impedimento ou vacPncia ternporfia, por suplentm ou por outro 
membro indicado pela entidade que represents. 

Sub-seqHo I 
Das atribui~aes do Presidente 

Art. 9" Cabe ao Presidente do CBH Piranhas-Aqu: 

I - dar posse aos rnembros titulares e suplentes; 
11 - convocar reuni8es ordidrias e extraordinarias, fixando-lhes a pauta. 
I11 - dirigir ou designar urn membro para coordena-las; 
IV - encaminhar a votaqio das ~na t f ias  submetidas a apreciaqio do Plenhrio; 
V - assinar as atas das reuniGes, deliberaqdes e moqdes aprovadas, juntainente corn o 

Secretkio; 
VI - fazer cumprir as deciGes do Plenhio; 
VII - representar 0 CB Piranhas- Aqu, ou se fazer representar; 
VIII - solicitar aos 6rgios e entidades piblicas os subsidies e inforrna@es para o exercicio 

das fun96es do CBH-Piranhas-Aqu e consultar ou solicitar assessoramento a outras entidades 
reladonadas corn os recursos hidrjcos e meio ambiente, sobre matkrias em discuss&; 

IX - convidar especialistas, mediante proposta do Plenirio ou das Cgmaras Tkcnicas, para 
debater questfies de relevincia para o CBH-Piranhas-Acu; 

X - definir os prazos para apresentaqgo do pareca relativo a rnatkria objeto de pedido de 
vistas, nunca superior a 60 (sessenta dias); 

XI - zelar pelo cumprimento do Regitnento Interno: 
XI1 - designar relatores para assuntos especificos; 
XI11 - indicar os municipios para realizaqio das reuni6es do Plenkio; 
XIV- exercer as demais conlpethcias constantes neste Regimento Intemo; 
XV - encaminhar ao Conselho Nacional de Recursos Hidricos e Conselhos Estaduais , 

questbes de compet2ncia destes, conforme previsdes Iegais; 
XVI - decidir casos de urgencia ou inadjaveis, do intaesse ou salvaguarda do CBH- 

Piranhas-Aqu, "ad referendum" do Plenario. f !  

Sub-seqlo I1 
Das atrihuiqdes do Vice-Presidente 

Art* 10. Co~npete ao Vice-Presidente: 
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II - curnprir as atribuiqdes do Presidente em suas ausencias ou impedimentos eventuais; 
111 - representar, de form complementar, o CBH-Piranhas- Aqu no h b i t o  das articulaqdes 

na Unidade da Federa@ ou segment0 que represents. 

Sub- se@o I1 I 
Das atribuiqdes dos Secretkrios 

Art. 11. Compete ao 1 " Secret~o:  

I - encaminhar A Cimara Tecnica de Planejamento Institucional, para anhlise e parecer, 
assuntos de suas competSncias; 

I1 - adotar providencias administrativas necessarias ao andarnento dos processos; 
II[ - propor ao Plenirio, no inicio de cada ano. o calendario de reuni6es do ano em curso; 
IV - promover a convocaqgo dos membros tjtulares e suplentes as reuni6es e organizar a 

pauta, corn a aprovaqlo do Presidente; 
V - secretariar as reunides do Pledrio lavrando as respectivas atas e prestando as  

inforrna~6es solicitadas, ou que julgar convenientes. sobre os processos ou matkrias em pauta; 
VI - assessorar o Presidente; 
VII - redigir, sob a forma de deliberaggo ou de rno~hes, as decisdes tornadas pel0 PlenLio, 

providenciar suas publicaqbes e arquiva-las nos respectivos processos; 
VIII - adotar as medidas tecnicas e administrativas necessirias ao exercicio de sua 

compet encia,- 
IX - expedir as documentaqdes requeridas ao CBH-Piranhas-Agu, apbs autorizaqiio do 

Presidente; 
X - elaborar a Agenda Anual de Atividades a serem desenvolvidas no lmbito do CBH- 

Piranhas-Ap, submetela a aprova~go do Plenirio e indicar h Secretaria-Executiva as 
providencias necesshjas para o seu cumprimento; 

XI - elaborar o Relatbrio Anual das Atividades do CBH-Piranhas-Aqu; 
XI1 - exercer outras atribui~des determinadas pel0 Presidente ou pel0 Plenario, 

necessirias go desenv~lvimento das atividades do CBH-Piranhas-Aqu. 

Art. 12. Compete ao 2' Secretirio: 

I - substituir o l o  Secretario em suas audncias ou impedimentos. 
I1 - apoiar o lo Secretirio nas suas atribuiqdes sernpre que solicitado. 

Sub-seqlo IV 
Da Secretaria-Executiva 

Art. 13. As atribuiqces de Secretaria-Executiva serHo exercidas pela Agtncia de ~ g u a  ou 
entidade delegatkia de suas fung6es ou por estrutura executiva mantida especificamente para 
esse fim, devjdamente aprovada pelo Plenhio do CBH-Piranhas- Agu. 

CAP~TULO VII 
DAS ATRIBUICOES DOS MEMBROS 

Art. 14. Aos rnembros do CBH-Piranhas- Aqu compete: 

I - participar das reuni6es do CBH-Piranhas- Aqu; 
11 - discutir e votar todas as matkrias que lhe forem submetidas; 
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A F ~  ; 
IV - solicitar vista de processes, devidamente justificadas; 
V - solicitar ao Presidente a convocaq50 de reunifies extraordinirias; 
VI - propor inclus5o de matkia na ordem do dia, bem como prioridade de assuntns 

constante; 
VII - requerer vota@o; 
VIII - fazer constar em ata o ponto de vista discordante do 6rgk ou entidade que 

representa quando julgar relevante; 
IX - propor o convite, quando necesskio, de pessoas ou representantes de orgks ou 

entidades, pliblicas ou privadas, para trazer subsidios as decis6es do CBH-Piranhas-Ap; 
X - votar e ser votado para as finqbes previstas neste Regimento; 
XI - propor a c&@o e participar das CBmaras Tknicas; 
XI1 - propor a criaqzo da Agencia de ~ ~ u a  ou indicar a entidade delegataria de suas 

cornpetencias; e 
XI11 - informar corn antecedencia ao l o  Secret6rio do CBH-Piranhas-Agu, a 

impossibilidade de comparecimento as reuni5es. 

Art. 15. A participa~go dos membros no CBH-Piranhas- Acu ser6 considerada de relevante 
interesse publico, G o  ensejando qualquer tipo de remuneraqzo. 

Art. 16. & vedado aos membros do CBH-Piranhas-Agu, sob pena de responsabilidade, se 
pronunciar em nome do mesmo ou praticar qualquer tipo de ato que d o  esteja expressarnente 
previsto dentro de suas atribuiqGes, confwme disposto neste Regimento. 

CAP~TULO VIII 
DO FUNClONAMENTO DO PLENARIO 

Art. 17. 0 Plenario e o 6rgao deliberative do CBH-Piranhas- AGU. 

Art. 18.0 Plenirio do CBH Piranhas-Aqu reunir-se-a, ordmariamente, 2 (duas) vezes por 
ano, sendo uma reuni go por setnestre e, extraordinariamente, quando convo cada pelo seu 
Presidente, ou por maioria simples dos membros do CBH-Piranhas- Agu. 

Paragrafo unico. As reuni6es ordidrias e extraordinirias do CBH-Piranhas-A9u serso 
publicas e, prioritariamente, em cidades localizadas na bacia hidrografica do Rio Piranhas- 
Ayu. 

Art. 19. As reuniaes serlo instaladas corn a preseqa de, no rninimo, 2/3 dos membros do 
CBH-Piranhas-Aqu, em primeira convocaqgo e corn cinqiienta por cento rnais um, em 
segunda convocaqio,30 (trinta) trinta ~ninutos ap6s a primeira. 

Paragrafo Cnico. N i b  havendo o quorum minimo, definido no cnpur deste artigo, para a 
realizaqgo das reunitjes, h a v a i  nova convocaqgo, no prazo de (10) dez dias liteis. 

Art. 20. As convoca~des para as reunites do Plenhio do CBH-Piranhas-Aqu serio 
realizadas corn antecedhcia minima de 30 (trinta) dias, no caso de reuni6es ordinirias e, de 
15 (quinze) dias, para as reuniees extraordinkias. 

$ 1" A convocaqZo indicara, expressan~ente, a data, hora e local em que sera realizada a 
reunigo, conteri a pauta e a ordem do dia e sera encaminhada aos membros titulares e 

I-, 
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recebimento. 

9 2" SeGo divulgadas a convocaq30, a pauta e a ordem do dia inclusive por meio da 
pagina eletrbnica do CBH-Piranhas- Aqu na internet. 

6 3" 0 encaminhamento contera toda a documentagEo sobre os assuntos a serern obj 
decisgo, exceto os requerimentos de urghcia, devendo constar, obrigatoriamente: min 
ata da reunigo anterior e, quando couber, copia das deliberaqdes e moq5es nela aprov 
instituiqdes convidadas; e minuta das deliberag6es e rnogdes a serem apreciadas. 

Art. 21. As reunites extraordinirias tratark exclusivamente das matkias que justificarem 
suas convocaqbes, somente podendo ser objeto de deckgo os assuntos que constem da pauta 
da reuniio. 

Art. 22. As reunides ordinhrias e extraordinkias seriio conduzidas da seguinte forma: 

I - instalaqHo da Mesa Diretora, instalaqfio da sessgo e verificaqlo de quorum; 
I1  - leitura da pauta e discusslo da ordern do dia; 
111 - cumunicagbes; 
IV - aprecia@o de cada tema objeto da pauta da reunizo, seguida de debates; 
V - votaq20 e decisgo; 
VI - leitura, discussZo e aprova@o & ata ao final da reunigo; 
VII - en&mamento. 
§ l o  0 s  assuntos a serern tratados deverlo, necessariarnente, constar do ato de 

convocagio . 
§ 2" A incluGo de mathia de carater urgente e relevante nZo constante da pauta, 

dependera de aprovagTio de urn terp dos membros presentes. 
8 3' 0 s  documentos que venham a ser objeto de pedido de vista em uma reunik ordinaria 

ou extraordidria, integrario, obrigatoriamente, a pauta da reunigo seguinte para apreciaqk, 
d o  podendo sa retirados da pauta por novo pedido de vista, a ngo s a  por decisgo de dois 
taws dos.membros presentes. 

Art. 23. 0 Presidente da Mesa Diretora, por solicitaqio justificada de qualquer membro 
do CBH-Piranhas-Aqu e por deliberaqgo do Plenario, podera detaminar a inversh da ordem 
dos debates e vota@o das mathias constantes da pauta ou adiar a deck50 dc qualquer mat6ria 
submetida ao CBH-Piranhas- A p .  

Art.. 24. As quest6es de ordern deverZio versar sobre a fonna de encaminhamento &s 
debates e votagio da materia em pauta, podendo ser levantadas a qualqua tempo. 

Parhgrafo unico. As questaes de ordern serio decididas pela Mesa Diretora. 

Art. 25. As Dcliberaqdes e Movbes do CBH Piranhas-Aqu seriio aprovadas por pelo 
menos 213 (dois terqos) dos membros presentes. 

Parigrafo unico. As votaqbes sera0 nominais e abertas. 

Art. 26. 0 s  rnernbros suplentes t e rk  direito a voz e votarzo apenas na ausencia do 
rnembro titular. 

Art. 27. Qualquer interessado podah fazer uso da palavra, pelo prazo 
minutos, desde queautorizado pela Mesa Diretora. 

8 



. Paragrafo unico . Iniciado o processo de vota@o, n b  sera permitido o uso da p ~ i - @ M ~ 4  I .I&) 
quaisquer pessoas. 

Art. 28 A matkia a ser submetida a apreciaqgo do PlenArio podera ser apresentada 
quaisquer dos membros do CBH Piranhas- Agu. 

Ij l o  A matkria de que trata este artigo sera encaminhada ao lo Secrethrio do CB 
piranhas-A$U que proPo& ao Presidente a sua inclusb na pauta da reunib, conforme a 
ordem cronolbgica de sua apreset~taqEo, ouvidas, quando couber, as Cimaras TPlcnicas 
competent es. 

9 2" As solicitaqdes subscritas por 1/3 (urn ter~o)  dos mernbros do CBH-Piranhas-Aqu 
deverio, obrigatoriamente, scr incluidas na pauta da reunido seguinte. 

Art. 29. 0 Plenhrio se manifestara por meio de: 

I - Deliberaqso, quando se tratar de decigo relativa a matkria vinculada a compethcia 
legal do CBH Piranhas- Aqu; 

I1 - MoMo, quando se tratar de manifestaq30 de qualquer natureza, relacionada corn as 
finalidades do CBH Piranhas-AGU. 

Paragrafo 5nico. As decis5es do Plenkio do CBH-Piranhas-Aqu terio a foma de 
DeliberavGo, dando-se conhecimento as partes diretarnente interessadas por meio de o ficio, 
via carta, meio eletrbnico ou FAX. 

Art. 30. 0 CBH Piranhas-Ap poderh realizar mnsultas publicas para discussZo de 
mathias considmadas relevantes pelo Plenhrio, especialmante a propost a do Plano de 
Recursos Hidricos da Bacia. 

Art. 31. As atas deverzo ser aprovadas pelo Plenhrio, assinadas pelo Presidente e pelo 1" 
Secretario e, posteriomente, tomadas phblicas, em especial por meio da piigina eletrdnica do 
CBH Piranhas-Agu, na Internet. 

CAP~TULO 1X 
DAS CAMARAS T~CNTCAS 

Seviio I 
Da Ciimara Tkcnica de P lanejamento Institucional 

Art. 32. A Chmara Tkcnica de Planejamento Institucional - CTPI - serh instalada tendo 
como f i ~ l i d a d e  a elaboraqlo de proposta de planejamento estrategico para o CBH Piranhas- 
A p ,  assim como estabelecer procedimentos para o seu acornpanhamento. 

Pariigrafo hnico. 0 Plenirio do CBH Piranhas-Agu deliberara sobre a composiq~o da 
CTPI, suas atribui~6es especificas e regras de funcionamento. 

SeqZo I1 
Das Demais Cgmaras Tecnicas 

Art. 33. 0 Plelkio do CBH Piranhas-Aqu poderi, a seu critkrio, decjdir pela instituiqb 
de Cimaras Tkcnicas, permanentcs ou temporhrias, e definir as suas composiqbes, atribuiqaes A 

e regras de fimcionamento. 
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Art. 34. 0 mernbro que nTio comparecer a 2 (duas) reunifies consecutivas do CBH 
Piranhas- Aqu, ou 3 (tres) alternadas, sem justificativa acatada pela Pleniria, recebera 
comunicaq5o do desligamento da sua representagio. 

$1" A institui~io representada no ComitE sera comunicada da ausencia de 
represent antes e do possivel desligamento da instituigZo 

§ 2" Caso d o  haja recurso do rnernbro, no pram de 30 (trinta) dias, a quest& sera le 
a discuss50 e decisgo do Plenirio do CBH-Piranhas-Aqu para efeito de desligamento. 

9 3" KO caso de desligamento do rnernbro titular, o Presidente mnvocari o mernbro 
suplente para ocupar a vaga, sendo que a supl6ncia sera preenchida por u r n  das entidades 
eleitas, na seqiiencia de votaqk, que completara o mandato em curso. 

a) no caso da mesma entidade estar representada pelo titular e suplmte, as vagas serge 
preenchidas por entidades eleitas, na seqiihcia da votaqzo, que completario o mandato em 
curso. 

$ 4" No caso de desligamento dos membros, titular e suplente, as vagas ser* preenchidas 
por entidades eleitas, na seqiiencia da votaqiio. que completara o mandato em curso. 

Art. 35. No caso de renhcia de urn mernbro, seja ele, titular ou suplente, apIicam-se as 
disposiqbes, no que couber, dos paragrafos 3" a 4" do artigr, anterior. . 

C ~ P ~ T U L O  XI 
DAS DISPOSICOES FlNAIS E TRAYSITORIAS 

Art. 36. Este Regimento Interno podera ser alterado por decisdo de no minimo 2/3 (dois 
t ~ r ~ u )  dt: votos favoraveis, em reuniilo extraordinhia da Plenkia do CBH-Piranhas-Aqu, 
convocada especificamente para este fim corn, no minimo, 30 (trinta) dias de antecedacia. 

Art. 37. Nos processos eleitorais do CRH-Piranhas-Ap, a escolha dos membros titulnrcs 
e suplentes representantes do Poder Nblico Municipal, dos usuk ios e da sociedade civil, 
ocorreri em eleig8es especificas, por se,mento e t a h  ampla e prkvia divulgaqlo a partir de 
editais contendo crithios de credenciatnento e regras de habilitaqgo e representat ividade. 

Art. 38. 0 s  casos omissos nestr: Regimento Interno serdo resoIvidos pelo Plenirio do 
CBH-Piranhas- A p .  

Art. 39. Este Regimento Interno entrara em vigor na data de sua aprovaqiio. 

JoZo Pessoa, 

Secretario Interino 
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Oflcio no 603/2008 - GS Matal/RN, 03 de setembro de 2008 

Ilustrissima Senhora 
MARLUCE 0-0 FREIRE 
Tabelig do Cart6rio 2" Oficio de Notas 
Avenida Almirante Alexandrine de Alencar, 1092 - Lagoa Seca 
59.022-350 - Natd/RN ' 

Prezada Senhora, 

\ 

Pelo presente, encaminhamos a Vossa Senharia o reghento 
interno do Cornit& da Bacia Hidrogr~ca do rio firanhas-AGU - CBH- 
Piranhas-Aw , solicitando que seja providenciado o seu respective registro de 
titulos e documentos. 

Na expectativa do pronto atendkento, apresentamos nossos 
votas de estima e consideraqfio. 

DE MEW 

Rua Dona Maria C i m n  1884 - Capim hiscio - NAal RN ; 59083430 
Trlrfow: (84) 3232 2410 - Pas (841 3232 1-11 1 - szl~wdt~{~'rr~ go{-.br 


