
Deliberação CBH-SMT nº 124/2003 de 06 de junho de 2003. 

Lista de projetos reprovados – recursos Fehidro 2003. 

  

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Sorocaba e Médio Tietê (CBH-SMT), no uso de suas atribuições 

legais, e 

 Considerando: 

- que a 24a Reunião Extraordinária do CBH-SMT, estabeleceu a pontuação para os projetos indicados ao 

recurso do FEHIDRO; 

- que a Deliberação nº 112/2003 que indica os critérios e diretrizes para a distribuição dos recursos do F 

EHIDRO - 2003; 

- que a análise realizada pela Câmara Técnica de Planejamento e Gerenciamento de Recursos Hídricos (CT- 

PLAGRHI); 

 Delibera: 

Artigo 1º - Ficam reprovados pela Câmara Técnica de Planejamento e Gerenciamento de Recursos Hídricos 

do CBH-SMT, as solicitações a seguir apresentadas; 

a. Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itu (T), Programa de Manejo e Gestão das Bacias e 

Mananciais de Itu (E), R$ 288.708,00 (duzentos e oitenta e oito mil e setecentos e oito reais) (VG), 

R$ 138.708,00 (cento e trinta e oito mil e setecentos e oito reais) (C), R$ 150.000,00 (cento e 

cinquenta mil centavos) (FP); 

b. Prefeitura Municipal de Porangaba (T), Controle de Erosão e Preservação de Manancial (E), R$ 

128.041,47 (cento e vinte e oito mil, quarenta e um reais e quarenta e sete centavos) (VG), R$ 

25.608,29 (vinte e cinco mil, seiscentos e oito reais e vinte e nove centavos) (C), R$ 102.433,18 

(cento e dois mil, quatrocentos e trinta e três reais e dezoito centavos) (FP); 

c. Prefeitura Municipal de Pereiras (T), Adequação da ETE e Execução de Fossa Séptica (E), R$ 

150.559,36 (cento e cinquenta mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e trinta e seis centavos) (VG), 

R$ 30.111,87 (trinta mil, cento e onze reais e oitenta e sete centavos) (C), R$ 120.447,49 (cento e 

vinte mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e quarenta e nove centavos) (FP) ; 

d. Prefeitura Municipal de Bofete (T), Abastecimento por poço profundo (E), R$ 98.096,00 (noventa e 

oito mil e noventa e seis reais) (VG), R$ 19.620,00 (dezenove mil e seiscentos e vinte reais) (C), 

78.076,00 (setenta e oito mil e setenta e seis reais) (FP) ; 

e. Prefeitura da Estância Turística de São Roque (T), Usina Recicladora de Entulho (E), R$ 200.000,00 

(duzentos mil reais) (VG), R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) (C), 160.000,00 (cento e sessenta mil 

reais) (FP) ; 

f. UNESP (T), Projeto Trilha: Educação Ambiental sobre Água e Floresta na trilha e casa da natureza 

(E), R$ 71.320,00 (setenta e um mil e trezentos e vinte reais) (VG), R$ 14.204,00 (quatorze mil e 

duzentos e quatro reais) (C), 57.116,00 (cinquenta e sete mil e cento e dezesseis reais) (FP) ; 

  

g. Prefeitura Municipal de Araçoiaba da Serra (T), Aquisição de 01 máquina e 02 equipamentos para a 

conclusão da usina de reciclagem e compostagem de lixo urbano de Araçoiaba da Serra), valor: nada 

consta. 



Artigo 2º - Os projetos acima referenciados uma vez revistos por seus proponentes, podem ser apresentados 

na distribuição dos recursos de 2004, desde que estejam de acordo com os critérios e diretrizes que serão 

aprovados pelo comitê para 2004; 

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

 


