
   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Comitê da Bacia Hidrográfica do Médio Paranapanema 
Rua Benedito Mendes Faria, 40a | Vila Hípica | Marília/SP | CEP 17520-520 

Fone: 14 3417-1017 | Fax: 14 3417-1662 
comitemp@ambiente.sp.gov.br 

http://www.comitemp.sp.gov.br/ 

 

Deliberação CBH-MP 063/04, de 05/03/04. 
Aprova Projeto da Fundação 
Educacional de Assis e Indica prioridade 
de investimento ao FEHIDRO . 

 
O Comitê da Bacia Hidrográfica do Médio Paranapanema, no uso de suas 

atribuições legais, e, 
 
Considerando o recurso apresentado pela Fundação Educacional do Município de 

Assis- FEMA, solicitando a aprovação de recursos para desenvolvimento do Projeto 
“Avaliação dos Recursos Hídricos na Bacia do Médio Paranapanema por meio de Indicador 
da Qualidade Ambiental”; 

 
Considerando que o referido projeto já foi aprovado pelo CBH/MP,  
 
Considerando a disponibilidade recursos destinados pelo Conselho Estadual de 

Recursos Hídricos á área de atuação do CBH/MP, para 2004; 
 
Delibera: 
 
Artigo 1º - Fica aprovado e indicado para recebimento de recursos do FEHIDRO, nas 
condições discriminadas na referida ficha de solicitação de recursos e pré enquadramento , 
o projeto apresentado pela FEMA- Fundação Educacional do Município de Assis, no valor 
de R$ 151.000,00 ( Cento e cinqüenta e um mil reais), com a contrapartida no valor de R$ 
50.250,00 ( cinqüenta mil duzentos e cinqüenta reais). 
 
Artigo 3º - Fica recomendado a Secretaria Executiva do FEHIDRO, e a seus agentes 
técnicos e financeiro que comuniquem ao CBH/MP a constatação de eventuais informações 
ou dados inverídicos constantes da ficha resumo da obra , serviço ou projeto, para fins de 
solicitação de recursos do FEHIDRO. 
 
Parágrafo Único – Ocorrendo o previsto no caput, o CBH/MP poderá propor ao FEHIDRO, 
a desclassificação do tomador. 
 
Artigo 4º - Fica estipulado o prazo de 30 dias , improrrogável , a partir da data desta 
deliberação para que os tomadores de recursos do FEHIDRO indicados pela presente 
deliberação , providenciem de forma completa a documentação necessária para 
habilitarem-se ao recebimento dos recursos . 
 
Artigo 5º - Esta deliberação entrará em vigor na data de sua aprovação pelo CBH-MP.  
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