
 

                                                        DELIBERAÇÃO CBH-SJD nº. 162/15 de 12/06/2015  

                                           Dispõe sobre prorrogação de prazo de divulgação da proposta de priorização 
de solicitações visando obtenção de recursos junto ao FEHIDRO, exercício 2015. 

 
 

A Diretoria do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São José dos Dourados, no uso de suas atribuições 
legais e: 

 
Considerando a Deliberação CBH-SJD nº. 148/14 de 02/12/2014 - Fixa prazos para apresentação de 
documentação  visando obtenção de recursos junto ao FEHIDRO, exercício 2015; 
 
 
Considerando a Deliberação COFEHIDRO nº.149/2015 de 04/03/2015, que “Dispões sobre o Plano de 
Aplicação de Recursos do FEHIDRO para 2015 e dá outras providências”; 
 
 
Considerando a Deliberação COFEHIDRO nº.152 de 03/04/2015, que Dispõe sobre a alteração da 
Deliberação COFEHIDRO nº 149 e dá outras providencias; 
 
 
Considerando a 45ª Reunião Ordinária do CBH-SJD, realizada no dia 23 de março de 2015, na qual ficou 
decidido que cada município, ou proponente tomador, deverá apresentar apenas UMA solicitação de 
recursos, junto ao FEHIDRO 2015; 
 
 
Considerando a disponibilidade de recursos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos – (FEHIDRO), 
referente ao orçamento 2015, para aplicação na área da Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos 
(UGRHI-18) da Bacia Hidrográfica do Rio São José dos Dourados e considerando a Deliberação CBH-SJD 
nº. 159/15 de 07/04/2015 “Ad Referendum” que “Aprova diretrizes e critérios para hierarquização dos 
recursos do FEHIDRO destinados à área do CBH-SJD, exercício 2015”. 
 
 
Considerando a Deliberação CBH-SJD nº. 160/15 de 07/04/2015 “Ad  Referendum” – Revoga a Del. 
CBH-SJD nº.150/15 de 23/03/2015, e dá nova redação para apresentação de documentação visando 
obtenção de recursos junto ao FEHIDRO, exercício 2015; 
 
 

 
Delibera: 

Artigo 1.º -  Para divulgação dos resultados e Reunião Ordinária do CBH-SJD, com vista a deliberar 
sobre indicação de empreendimento, referente ao exercício 2015, fica estabelecido novo 
cronograma: 

I – 22/05/2015: Primeira reunião da Câmara Técnica de Planejamento e Avaliação para 
análise dos projetos, apresentados pelos tomadores, exercício 2015;  

II – 08/06/2015: Segunda reunião da Câmara Técnica de Planejamento e Avaliação para 
conclusão da análise e hierarquização dos projetos, apresentados pelos tomadores, 
exercício 2015; 



 

 

 

 III – 12/06/2015: Reunião da Diretoria, do CBH-SJD para apreciação dos resultados da 
análise dos projetos, apresentados pelos tomadores, realizada pela Câmara Técnica de 
Planejamento e Avaliação, exercício 2015; 

IV – 06/07/2015: Reunião Ordinária do CBH-SJD com vistas a deliberar sobre a indicação 
dos empreendimentos, exercício 2015. 

 

Artigo 2.º - Esta Deliberação aprovada “ad referendum”, nesta data, será deliberada pela plenária do          
CBH-SJD. 

 
Artigo  3.º - Esta Deliberação entra em vigor na data de sua aprovação pelo CBH-SJD. 
 
 

 

 

DOE: Poder Executivo-Seção I, São Paulo, 125 (126)-53, quinta-feira, 09 de julho 2015 


