RESOLUÇÃO Nº. 35, DE 20 DE ABRIL DE 2010.
Aprova o Plano de Trabalho da Secretaria Executiva do CERH para o
ano de 2010.

O Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CERH, reunido
ordinariamente em 20 de abril de 2010, no uso de suas atribuições
legais, e nos termos de seu regimento interno, e por unanimidade de
votos de seus membros, e
Considerando o disposto no artigo 55, III da Lei 5.965 de 11 de
novembro de 1997, bem como IV, artigo 29, do regimento interno do
CERH;
RESOLVE:
Art.1º - Aprovar o Plano de Trabalho da Secretaria Executiva do
CERH para o ano de 2010. (anexo a esta resolução).
Art. 2º - Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Alex Gama de Santana
Presidente
Anexo
Plano de Trabalho da Secretaria Executiva do CERH, exercício de
2010

- Organizar a realização de eventos de interesse do CERH;
- Apresentar Relatório Conclusivo de cada uma das quatro etapas do
contrato de elaboração do PERH. (2010);
- Apresentar o andamento dos trabalhos do HIDROREMAC (2010);
- Apresentar o andamento dos trabalhos de elaboração dos planos
diretores da região hidrográfica do Litoral Norte e Camaragibe (2010);
- Acompanhar as Normas Legais, encaminhadas pelo CERH que
dependem de aprovação e sanções dos poderes legislativo e executivo:
1- Projeto de Lei da Política Estadual de Recursos Hídricos;
- Apresentar Propostas de Decretos de regulamentação do CERH e
regimento interno para discussão e deliberação (após aprovação da
lei);
-Apresentar proposta de revisão das Normas Legais de Outorga de
Direito de Uso de Recursos Hídricos e Fiscalização. (após aprovação
da lei);
- Organizar a Visita Técnica ao Canal do Sertão (março/abril);
- Acompanhar e apoiar os trabalhos das Câmaras Técnicas;
- Articular-se com as prefeituras sobre as questões de Recursos
Hídricos;
- Pautar nas reuniões, atualidades relacionadas com Recursos
Hídricos;
- Divulgar os Trabalhos do CERH no site da SEMARH e periódicos;
- Organizar e Estruturar o Conselho Estadual de Recursos Hídricos;

- Apoiar o fortalecimento e estruturação dos Comitês de Bacia
Hidrográficas
- A dotação orçamentária para suporte financeiro do plano de trabalho
da secretaria executiva do CERH esta prevista no
PT18544013813380000 do orçamento do Fundo Estadual de Recursos
Hídricos para 2010, podendo também ser utilizado outros programas
de trabalho do citado orçamento.

Maceió, 11 de fevereiro de 2010.

Rochana Campos de Andrade Lima Santos
Secretária Executiva do CERH

