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 Deliberação ad referendum dos Comitês PCJ nº 228/2015, de 16/06/2015. 

 

Aprova transferência de recursos de investimento do FEHIDRO, 

orçamento de 2015, para realização do XIII Diálogo Interbacias de 

Educação Ambiental em Recursos Hídricos.   

 

Os Presidentes dos Comitês PCJ, colegiados criados e instalados segundo a Lei Estadual (SP) n° 7.663/91(CBH-

PCJ), a Lei Federal n° 9.433/97 (PCJ FEDERAL), e a Lei Estadual (MG) n.º 13.199/99 (CBH-PJ), no uso de suas 

atribuições legais: 

Considerando que os comitês de bacias hidrográficas paulistas realizam, anualmente, desde 2003, em parceria 

com as secretarias de estado de São Paulo, o evento de Educação Ambiental, de âmbito regional, denominado “Diálogo 

Interbacias de Educação Ambiental em Recursos Hídricos”; 

Considerando que o COFEHIDRO - Conselho de Orientação do Fundo Estadual de Recursos Hídricos mediante a 

Deliberação COFEHIDRO n. º 149/2015 de 04 de março de 2015, que dispõe sobre o Plano de Aplicação de Recursos do 

Fundo Estadual de Recursos Hídricos (FEHIDRO), referentes ao orçamento de 2015, para aplicação em projetos, serviços e 

obras pelos comitês de bacias hidrográficas, destinou ao CBH-PCJ o valor de R$ 4.196.787,73, que representa 8,21% do 

investimento global para o Estado de São Paulo;  

Considerando os termos da Deliberação ad referendum dos Comitês PCJ nº 225/15, de 30/04/15, que hierarquizou 

e indicou empreendimentos suplentes do exercício para financiamento com recursos oriundos das cobranças PCJ e 

FEHIDRO, demonstrando haver saldo de recursos financeiros do FEHIDRO, do exercício de 2015, ainda não indicado; 

Considerando que até a aprovação da Deliberação ad referendum dos Comitês PCJ nº 225/15, de 30/04/15, ainda 

não estava definida, para o exercício de 2015, a realização do Diálogo Interbacias de Educação Ambiental em Recursos 

Hídricos, o qual recebe, anualmente, contribuições dos demais comitês parceiros, incluindo os Comitês PCJ, na forma de 

transferência de recursos do FEHIDRO da sub-conta do Comitê da Bacia Hidrográfica dos Rios Piracicaba, Capivari e 

Jundiaí (CBH-PCJ), para a sub-conta do FEHIDRO do Comitê de Bacia Hidrográfica do Médio Paranapanema (CBH-MP), 

escolhido para ser o responsável pela realização do evento em questão; 

Considerando que o XIII Diálogo Interbacias de Educação Ambiental em Recursos Hídricos será realizado em 

setembro de 2015 e se enquadra nas ações elegíveis do Plano das Bacias PCJ 2010-2020; 

Considerando que, no âmbito dos Comitês PCJ, o assunto foi apreciado pela Câmara Técnica de Planejamento 

(CT-PL) durante a sua 45ª Reunião Extraordinária, realizada em 16/06/15, na ESALQ/USP, em Piracicaba/SP, tendo a CT-

PL se manifestado favoravelmente à transferência de recursos de investimento do FEHIDRO do CBH-PCJ para o CBH-MP, 

exercício 2015, para realização do XIII Diálogo Interbacias de Educação Ambiental em Recursos Hídricos.” 

Deliberam, ad referendum dos plenários dos Comitês PCJ: 

Artigo 1º - Fica autorizada a transferência de recursos financeiros da sub-conta do FEHIDRO do Comitê da Bacia 

Hidrográfica dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (CBH-PCJ), no valor de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais), para a sub-

conta do FEHIDRO do Comitê da Bacia Hidrográfica do Médio Paranapanema (CBH-MP) para atender ao projeto regional: 

“Desenvolvimento Educativo e Integração dos Comitês de Bacias – XIII Diálogo Interbacias de Educação Ambiental em 

Recursos Hídricos”, a ser realizado em setembro de 2015, no município de São Pedro/SP. 

Artigo 2
o
 - Esta Deliberação entra em vigor nesta data, e deverá ser apreciada e referendada na próxima reunião 

plenária dos Comitês PCJ. 
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