
CBH-SMT    COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SOROCABA E MÉDIO TIETÊ  

Deliberação CBH-SMT nº 152/2004 de 28 de maio de 2004.

Lista de projetos reprovados – recursos Fehidro 2004.

 

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

 
Considerando:

- que a 26a Reunião Extraordinária do CBH-SMT, estabeleceu a pontuação para os projetos indicados ao
recurso do FEHIDRO;

- que a Deliberação nº 128 /2003 que indica os critérios e diretrizes para a distribuição dos recursos do
FEHIDRO - 2004;

- 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 Sorocaba (T), Projeto Executivo da Estação de Tratamento
de Esgotos de Sorocaba (E), R$ 150.000,00 (cento e cinquenta  mil ) (VG), R$ 30.0000,00 (trinta mil
reais) (C), R$ 120.000,00 (cento e vinte  mil reais) (FP); 

b. Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Votorantim (T), Projeto Executivo das Obras Lineares e
Estação de Tratamento de Esgotos Sistema Votorantim,  R$  104.000,00 (cento e quatro mil reais)
(VG), R$ 20.800,00 (vinte mil e oitocentos  mil reais) (C), R$ 83.200,00 (oitenta e tres mil e duzentos
reais) (FP);

c. Serviço Autônomo Municipal de água e Esgoto de Tietê (T), Elaboração de estudo de concepção de
projeto de setorização do sistema de abastecimento de água,  R$  150.000,00 (cento e cinquenta mil
reais) (VG), R$ 30.000,00 (trinta mil reais) (C), R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) (FP);

d. Prefeitura municipal de Porangaba (T), Controle de erosão e preservação de manancial, R$
134.456,19 (cento e trinta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e dezenove centavos
(VG), R$ 26.891,24 (vinte e seis mil reais, oitocentos e noventa e um reais e vinte e quatro centavos)
(C), 107.564,95 (cento e sete mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e noventa e cinco centavos)
(FP);

e. Prefeitura municipal de Iperó (T) Adequação de aterro sanitário, R$ 147.480,00 (cento e quarenta e
sete mil, quatrocentos e oitenta reais) (VG), R$ 29.496,00 (vinte e nove mil, quatrocentos e noventa
e seis reais) (C), R$ 117.984,00 (cento e dezessete mil, novecentos e oitenta e quatro reais) (FP);

f. Prefeitura Municipal de Pereiras (T) Adequação de ETE e execução de fossa séptica, 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);

g. Instituto Aruanda de Pesquisa e Desenvolvimento (T) Educação ambiental e treinamento para
projetistas, gerenciadores, gestores e comunicadores ambientais II, R$ 149.750,00 (cento e
quarenta e nove mil, setecentos e cinquenta reais) (VG), R$ 29.950,00 (vinte e nove mil, novecentos
e cinquenta reais) (C), 119.800,00 (cento e dezenove mil e oitocentos reais) (FP)

h. Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Porto Feliz (T) Estação de tratamento de esgoto – distrito
industrial bairro Otaqui, R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais) (VG), 130.000,00 (cento e trinta
mil reais)  (C), R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) (FP).
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i. CERISO (T), Curso de educação ambiental para professores e lideranças comunitárias, R$
144.000,00 (VG), R$ 144.000,00 (FP)

j. Prefeitura Municipal de Laranjal Paulista (T) Limpeza, desassoreamento e urbanização do córrego
Vila Zalla, R$ 100.000,00 (cem mil reais) (VG), R$ 20.000,00 (vinte mil reais) (CP), R$ 80.000,00
(oitenta mil reais) (FP)

k. Prefeitura Municipal de Araçoiaba da Serra (T) Recuperação do manancial do córrego lageado, R$
38.500,00 (trinta e oito mil e quinhentos reais) (VG); R$ 7.700,00 (Sete mil e setecentos reais) (C),
R$ 30.800,00 (trinta mil e oitocentos reais) (FP)

l. Prefeitura Municipal de Salto de Pirapora (T) não indicado, R$ não indicado (VG), R$ não indicado
(C) R$ 236.050,00 (duzentos e trinta e seis mil e cinquenta reais) (FP). 

Artigo  2º  -  Os  projetos  acima  referenciados  uma  vez  revistos  por  seus  proponentes,  podem  ser
apresentados  na  distribuição  dos  recursos  de  2005,  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.
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