
 DELIBERAÇÃO CBH-MOGI Nº:  025*, DE 26 DE NOVEMBRO DE 1999. 
 

* Anterior Deliberação do CBH-MOGI,  de nº: 012/99, alterada para nº: 025/99, pela Lei nº: 10.117/98. 
 

"Indica prioridades de investimento do 

FEHIDRO e da outras providências". 

 

O COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO MOGI GUAÇÚ - CBH-MOGI, 
no uso de suas atribuições legais, dispostas em seu Estatuto, e; 

Considerando a Deliberação do CBH-MOGI de N.º 022**/99 que estabeleceu diretrizes e 
critérios para distribuição de recursos ao FEHIDRO destinados à área de atuação do CBH-
MOGI; 
Considerando a disponibilidade de R$ 1.100.071,80(um milhão, cem mil reais, setenta e 
um reais e oitenta centavos), destinados pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos à área 
de atuação do CBH-MOGI, conforme deliberação do CRH  de N.º 24, de 21 de Dezembro de 
1998, que apresentou o Quadro de Distribuição dos Recursos do Fundo Estadual de 
Recursos Hídricos - FEHIDRO do orçamento de 1999; 
Considerando a Desistência do projeto de 1998 do CEPTA – Centro Nacional de Pesquisa 
de Peixes Tropicais no valor de R$ 48.000,00 (Quarenta e oito mil reais), somando-se ao 
total Deliberado pelo CRH N.º 24/98, R$ 1.100.071,80(um milhão, cem mil, setenta e um 
reais e oitenta centavos), mais o que restou do ano de 1998  no valor de R$ 3.444,09 (Três 
mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e nove centavos), obtendo um total de R$ 
1.151.515,89(Um milhão cento e cinqüenta e um mil, quinhentos e quinze reais e oitenta e 
nove centavos), destinados para o ano de 1999, 

 
DELIBERA: 
 
Art. 1º Os Pedidos de Enquadramento protocolados, estão classificados por ordem de prioridade 

e descriminadas conforme: o tomador(T), o empreendimento(E), o total de pontos recebidos(P), o valor 
global da obra(VG), a contrapartida oferecida(C), e os recursos a receber nas modalidades de fundo 
perdido(FP)  na seguinte seqüência: 

 
I- PDC-3: 

 
 a) Prefeitura Municipal de Leme (T),  Coleta Seletiva de Lixo(E), 24(P), R$ 341.083,00 
(Trezentos e Quarenta e um mil e oitenta e três reais) (VG), R$ 200.353,00 ( Duzentos mil e trezentos e 
cinqüenta e três reais) (C), R$ 140.730,00 (Cento e quarenta mil e setecentos e trinta reais) (FP); 
  

b) Prefeitura Municipal de Sta Cruz da Conceição (T), Termo de Referência para Sistema de 
ETE(E), 13(P), R$65.000,00 (Sessenta e cinco mil reais)(VG), R$ 13.000,00 (Treze mil reais)(C), R$ 
52.000,00 ( Cinquenta e dois mil reais)(FP); 

 
c) Prefeitura Municipal de Sta. Cruz das Palmeiras (T), Termo de Referência para ETE(E), 12(P), 

R$ 70.700,00 (Setenta mil e setecentos reais)(VG), R$14.200,00 (Quatorze mil e duzentos reais)(C), R$ 
56.500,00 (Cinqüenta e seis mil e quinhentos reais)(FP); 
 

d) SAAE – Mogi Mirim (T), Termo de Referência para Sistema de ETE(E), 18(P), R$148.000,00 
(Cento e quarenta e oito mil reais)(VG), R$29.600,00 (Vinte e nove mil e seiscentos reais)(C), 
R$118.400,00 (Cento e dezoito mil e quatrocentos reais)(FP); 
 

e) Prefeitura Municipal de Sta. Rita do Passa Quatro (T), Termo de Referência para Sistema de 
ETE(E), 12(P), R$94.000,00 (Noventa e quatro mil reais)(VG), R$ 18.800,00 (Dezoito mil e oitocentos 
reais)(C), R$ 75.200,00 (Setenta e cinco mil e duzentos reais)(FP); 

 
II- PDC-1: 

 



a)Associação Ambiental Paiquerê (T),  Programa de desenvolvimento do Ecoturismo na região, 
através da instalação de núcleos de apoio, nos bairros ribeirinhos da bacia hidrográfica do rio Mogi 
Guaçu(E), R$ 62.500,00 (Sessenta e dois mil e quinhentos reais) (VG), R$ 12.500,00 ( Doze mil e 
quinhentos reais) (C), R$ 50.000,00 (Cinqüenta mil reais) (FP); 

 
b) FUNEP – Fundação de estudos e Pesquisas em Agronomia, Medicina Veterinária e Zootecnia  

(T), Curso de Saneamento Ambiental(E), R$ 200.000,00 (Duzentos mil reais)(VG), R$ 40.000,00 
(Quarenta mil reais)(C), R$ 160.000,00 ( Cento e sessenta mil reais)(FP); 

 
c) Fundação de Amparo a Pesquisa e Desenvolvimento de recursos Pesqueiros (T), Identificação, 

Manejo e Conservação dos recursos Pesqueiros do Mogi Guaçu(E), R$ 141.750,00 (Cento e quarenta e 
um mil e setecentos e cinqüenta reais)(VG), R$ 28.350,00 (Vinte e oito mil e trezentos e cinqüenta reais ) 
(C), R$ 113.400,00 (Cento e treze mil e quatrocentos reais)(FP); 

 
 d) PUC- Pontifícia universidade Católica de Campinas (T), Análise Situacional do Turismo(E), 
R$ 32.500,00 ( Trinta e dois mil e quinhentos reais)(VG), R$ 6.500,00 ( Seis mil e quinhentos reais)(C), 
R$ 26.000,00 (Vinte e seis mil reais)(FP); 

 
III - PDC-4: 
 

 a) Prefeitura Municipal de Sertãozinho(T), Perfuração de um poço tubular profundo(E), 23(P), 
R$141.150,00 (Cento e quarenta e um mil e cento e cinqüenta reais)(VG), R$43.756,50 (Quarenta e três 
mil setecentos e cinqüenta e seis reais e cinqüenta centavos)(C), R$ 97.393,50 (Noventa e sete mil 
trezentos e noventa e três reais e cinqüenta centavos)(FP). 
 
 Art. 2º Os Recursos Financeiros, no montante de R$ 243.892,39 ( Duzentos e quarenta e três mil 
oitocentos e noventa e dois reais e trinta e nove centavos) não utilizados serão somados aos Recursos 
Financeiros disponibilizados pelo FEHIDRO para aplicação na Bacia Hidrográfica do Rio Mogi Guaçu 
no ano 2000. 
   
 Art. 3º A presente Deliberação entrará em vigor na data de sua aprovação pelo CBH-MOGI e 
publicada no Diário Oficial do Estado. 
 
Sertãozinho, 26 de Novembro de 1999 
 
** Anterior Deliberação do CBH-MOGI, de nº: 009/99, alterada para nº: 022/99, pela Lei nº: 10.117/98. 
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