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Deliberação CBH-AP 74/2004 de 14/12/2004. 
 

Aprova parceria entre o CBH/AP e a 
Secretaria de Estado do Meio Ambiente 

,bem como a definição de critérios de 
seleção visando a implementação de 

Projeto de Mata Ciliar na área de atuação do 
Comitê. 

 
O Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios Aguapeí e Peixe , no uso de suas 
atribuições legais, e, 
Considerando a existência de cerca de um milhão de hectares de áreas ciliares 
desprovidas de vegetação no Estado de São Paulo e a necessidade de 
viabilizar instrumentos que subsidiem a formulação e implementação de um 
amplo programa de restauração de matas ciliares; 
Considerando que a SMA submeteu ao Global Environment Facility – GEF 
solicitação de recursos a fundo perdido para a implementação de um projeto 
que prevê o desenvolvimento de uma série de ações visando viabilizar um 
programa de recuperação de matas ciliares de abrangência estadual, dentre 
estas a implantação de projetos demonstrativos em cinco bacias hidrográficas, 
incluindo a bacia do Rio Aguapeí; 
Considerando a necessidade de assegurar a maximização dos benefícios 
sócio-ambientais decorrentes da implantação dos projetos demonstrativos, por 
meio da adoção de critérios adequados para a seleção das áreas; 
Considerando que a SMA propôs ao Comitê AP a participação na definição 
dos critérios para a seleção das áreas para implantação dos projetos 
demonstrativos no âmbito do projeto de Recuperação de Matas Ciliares; 
Considerando que a Câmara Técnica de Planejamento e Avaliação do CBH/AP 
discutiu e elaborou proposta de critérios, que a SMA compromete-se a adotar; 
Delibera : 
 
Artigo 1º - Ficam aprovados os critérios propostos pela Câmara Técnica de 
Planejamento e Avaliação CT-PA para seleção de áreas prioritárias para 
implementação de projetos demonstrativos, constantes do anexo. 
 
Artigo 2º - Fica aprovada a parceria entre o Comitê das Bacias Hidrográficas 
dos Rios Aguapeí e Peixe visando a implementação dos referido projeto. 
 
Artigo 3º -  Fica aprovada que todas as etapas do referido projeto serão 
previamente apresentadas ao Comitê de Bacias , através da sua Câmara 
Técnica de Planejamento e Avaliação, para manifestação. 

 
Artigo 3º - Esta Deliberação entrará em vigor na data de sua aprovação pelo 
CBH-AP. 
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