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Deliberação CBH/AP 071/04 de 13/05/2004 
 
Aprova a contratação do Plano de Bacia 
e dá outras providências. 

 
 

O Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios Aguapeí e Peixe, no uso de suas atribuições 
legais, e, 
 
Considerando a Deliberação CBH/AP n.º 026/2000 de 11/12/00, que aprovou a contratação 
da  Fundação Paulista de Tecnologia e Educação, para a elaboração do Plano das Bacias 
Hidrográficas dos Rios Aguapeí e Peixe; 
 
Considerando a disponibilidade de recursos no valor de R$ 100.000,00 ( Cem mil reais ) , 
conforme Deliberação CBH/AP/070/04 de 03/03/04 ( projetos regionais em trâmite); 
  
Considerando a pontuação e hierarquização de recursos no valor de R$ 89.000,00 ( oitenta 
e nove mil reais ) destinados a projetos regionais , para o DAEE e a FUNDACTE, através 
da Deliberação CBH/AP/070/04 de 03/03/04; 
 
Considerando que o Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios Aguapeí e Peixe é 
composto por 70 municípios que deverão estar envolvidos no desenvolvimento do projeto, 
bem como a necessidade de realização de Seminários e Whorshops Regionais, para uma 
ampla divulgação e discussão do Plano de Bacia ; 
 
Delibera: 
 
Artigo 1º - Fica aprovada a contratação do Plano das Bacias Hidrográficas dos Rios 
Aguapeí e Peixe pela entidade Fundação Paulista de Tecnologia e Educação. 
 
Artigo 2º  - Fica aprovada a dispensa de contrapartida do referido projeto , tendo em vista 
tratar-se de projeto regional e de interesse do Comitê de Bacia. 
 
Artigo 3º - Para a referida contratação fica aprovada a unificação dos valores 
disponibilizados para os projetos regionais acima citados, no total de R$ 189.000,00 ( 
Cento e oitenta e nove mil reais). 
 
 
Artigo 4º - Esta deliberação entrará em vigor na data de sua publicação .  
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