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DELIBERAÇÃO CBH-TG Nº 135/2007 (Ad Referendum) 

Indica prioridades de investimento e dá outras providências. 

O Comitê da Bacia Hidrográfica dos Rios Turvo/Grande, no uso de suas atribuições legais, e: 

Considerando a DELIBERAÇÃO CBH-TG Nº 122/2006 de 19/05/2006 que indicou prioridades de 
investimento do FEHIDRO/2006 e deu outras providências, publicado no DOE/SP de 08 de junho de 2006;  

Considerando Parecer Técnico CPLEA Nº 029/2007 de 20 de março de 2007, que reprovou o 
empreendimento e sugeriu que o proponente adequasse e reapresentasse o empreendimento; 

Considerando Ofício SECOFEHIDRO nº 333/2007 de 02 de abril de 2007 que indicou a disponibilidade 
para o CBH-TG de recursos FEHIDRO no montante de R$ 67.281,00; 

Considerando a reunião de Diretoria do CBH-TG, realizada no dia 11/07/2007, onde a proposta foi 
amplamente discutida; 

Considerando a indicação da Diretoria do CBH-TG de reapresentação da proposta da FUNDEPAG – 
Fundação de Desenvolvimento de Pesquisas Agropecuária, devidamente adequada conforme orientação do 
Parecer Técnico CPLEA Nº 029/2007 de 20 de março de 2007; 

Considerando o Manual de Procedimentos Operacionais do FEHIDRO, em vigência. 

 

Delibera: 

Artigo 1º – A solicitação fica indicada discriminada conforme o tomador (T),  o empreendimento (E), o 
valor global do empreendimento (VG),  a contrapartida oferecida (C) e os recursos a 
receber nas modalidades de fundo perdido (FP) e/ou financiamento (FI),  na seguinte 
seqüência: 

a - Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa Agropecuária - FUNDEPAG (T),  Projeto Bacia 
Hidrográfica: Um Instrumento na Educação (E), R$ 85.715,00 (VG),  R$ 18.434,00 (C) e até R$ 67.281,00 
(FP); 

Artigo 2º – Em conformidade com o Manual de Procedimentos Operacionais do FEHIDRO, em vigência, os 
dados e informações gerados em estudos e projetos financiados com recursos FEHIDRO 
deverá ser disponibilizado. 

Parágrafo 1 –  O produto final dos estudos e relatórios deverão ser protocolados junto a Secretaria 
Executiva, podendo ser em meio digital e/ou impresso. 

Parágrafo 2 -   Os tomadores de recurso deverão, sempre que houver interesse e viabilidade, 
apresentarem os resultados em reuniões técnicas promovidas pelo CBH-TG. 

Art. 3º - Esta Deliberação aprovada ad referendum nesta data, será deliberada pela plenária do CBH-TG. 

 

DOE; Poder Executivo, Seção I, São Paulo, 117 (232), terça-feira, 11 de dezembro de 2007 

 


