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Deliberação ad-referendum CBH-AP/156/2011 de 04/08/2011 
Aprova transferência de recursos de investimento do 
FEHIDRO 2011 para a sub-conta do FEHIDRO do Comitê da 
Bacia Hidrográfica do Pontal do Paranapanema para 
Projeto Regional. 

 
 

O Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios Aguapeí e Peixe, no uso de suas atribuições 

legais, e, 

 

Considerando a disponibilidade de R$ 4.389.653,98 (quatro milhões, trezentos e oitenta 

e nove mil, seiscentos e cinquenta e três reais e noventa e oito centavos), destinados pelo 

Conselho Estadual de Recursos Hídricos á área de atuação do CBH-AP, para 2011; 

 

Considerando a Deliberação CBH-AP/153/2011, de 23/03/2011, que destinou até 5% do 

valor disponível dos recursos do FEHIDRO 2011 para o Projeto de Educação Ambiental 

do Comitê, no montante de R$ 219.482,70 (duzentos e dezenove mil quatrocentos e 

oitenta e dois reais e setenta centavos); 

 

Considerando a Deliberação CBH-AP/154/2011 de 26/07/2011 que, do montante 

disponibilizado para o Projeto de Educação Ambiental do Comitê, destinou o valor de R$ 

30.000,00 (trinta mil reais) para o atendimento do “Projeto de desenvolvimento e 

integração dos Comitês de Bacias – IX Diálogo Interbacias de Educação Ambiental em 

Recursos Hídricos”, ficando disponível o saldo de R$ 189.482,70 (cento e oitenta e nove 

mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e setenta centavos); 

 

Considerando a parceria existente desde 2006 entre o CBH-AP, o CBH-PP e a 

Universidade Estadual Paulista na realização de cursos de especialização lato e stricto 

sensu na formação e capacitação de recursos humanos, especialmente, membros de 

comitê; 
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Considerando que esta parceria entre o CBH-AP e o CBH-PP com a Universidade 

Estadual Paulista está sendo ampliada com a realização, em ambiente de Educação à 

Distância, do curso de especialização que tem como tema “Saúde Ambiental e 

Gerenciamento de Recursos Hídricos”; 

 

Considerando que a educação ambiental é fundamental para a implementação dos 

instrumentos de gestão previstos na Lei Estadual n° 7.663 de 1991; 

 

Considerando que a Educação Ambiental é uma das prioridades do CBH-AP; 

 

 

Delibera ad-referendum: 

 

Artigo 1º - Aprova a transferência de recursos de investimentos do FEHIDRO 2011 

destinados ao Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios Aguapeí e Peixe, no valor de R$ 

105.000,00 (cento e cinco mil reais), para a sub-conta do FEHIDRO do CBH-PP - Comitê 

da Bacia Hidrográfica do Pontal do Paranapanema para atender ao projeto regional: “Pós-

Graduação Lato Sensu - Modalidade Especialização, Educação à Distância: Saúde 

Ambiental e Gerenciamento de Recursos Hídricos” que tem como tomador de recursos a 

Universidade Estadual Paulista – Campus de Presidente Prudente | UNESP/FCT; 

 

Artigo 2º - A presente Deliberação deverá ser submetida ao Plenário do CBH-AP, em sua 

primeira reunião para referendo. 

 

 

Célio Rejani 
Presidente 

Luís Sergio de Oliveira 
Vice Presidente 

Edson Geraldo Sabbag 
Secretário Executivo 

 


