
Deliberação CBH-SMT 180/2006, de 09 de junho de 2006. 

Ad. referendum. 

O Ilustríssimo Senhor Presidente do CBH-SMT, Élbio Trevisan, no uso de suas 

atribuições legais, 

e 

Considerando: 

• O artigo 4°, da Deliberação CBH-SMT n°179/2006, de 28 de março de 2006, 

que “há R$ 

126.761,83 (cento e vinte e seis mil, setecentos e sessenta e um reais e oitenta e três 

centavos) 

para ser deliberado, e que ficam abertas as inscrições para protocolo de projetos até 

28/04/2006.” 

• A avaliação realizada dos projetos pela Câmara Técnica de Planejamento e 

Recursos Hídricos 

deste Comitê em reunião realizada em 24 de maio de 2006. 

• O ofício CBH-SMT 64 de 07 de junho de 2006, onde constam os projetos 

avaliados e suas respectivas pontuações. 

Delibera: 

Artigo 1° - Fica aprovada a proposta de distribuição dos Recursos do FEHIRO, 

elaborada pela Câmara 

Técnica de Planejamento e Gerenciamento de Recursos Hídricos do CBH-SMT, com 

base nas 

diretrizes e critérios anteriormente aprovados; 

Artigo 2° - As solicitações a seguir apresentadas, segundo os critérios referidos 

no artigo 1°, e segundo 

solicitação do Cofehidro, ficam classificadas e discriminadas, conforme a classificação 

da Câmara 

Técnica (número de pontos), o tomador (T), o empreendimento (E), o valor global da 

obra (VG), a 

contrapartida oferecida (C) e os recursos a receber nas modalidades de financiamento a 

fundo perdido 

(FP) e para financiamento com reembolso (FI), conforme segue: 

a) Organização Ambientalista Amainan Brasil (T), Levantamento de informações sobre 

o uso 



de recursos naturais e recursos hídricos na construção civil - elaboração de material, 

promoção 

de eventos e debates (E), R$ 61.407,80 (sessenta e um mil quatrocentos e sete reais e 

oitenta 

centavos) (VG), R$ 24.817,08 (vinte e quatro mil oitocentos e dezessete reais e oito 

centavos ) 

(C), R$ 36.590,72 (trinta e seis mil quinhentos e noventa e setenta e dois centavos (FP), 

enquadrado nos Programas de Duração Continuada números 01, conforme Lei Estadual 

9034/94; 

b) Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Itu – SAAE-Itu (T), Caracterização e 

monitoramento 

quantitativo e qualitativo dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos da bacia do 

córrego Itaim 

Guaçu (E), R$ 120.175,00 (Cento e vinte mil, cento e setenta e cinco reais) (VG), R$ 

30.175,00 

(trinta mil, cento e setenta e cinco reais) (C), R$ 90.000,00 (Noventa mil reais) (FP), 

enquadrado no Programa de Duração Continuada número 03, conforme Lei Estadual 

9034/94. 


