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Deliberação CBH-SMT nº 296, de 16 de julho de 2013.                   
 

Ad referendum 

Reencaminha projetos deliberados no ano de 
2012 e reapresentados ao CBH-SMT. 

 

O Comitê das Bacias Hidrográficas do rio Sorocaba e Médio Tietê, no uso de 

suas atribuições e considerando: 

 

� Que os pleitos apresentados para o ano de 2012, através da 

Deliberação CBH-SMT nº 270, de 4 de maio de 2012, e Deliberação 

CBH-SMT nº 280, de 28 de setembro de 2012, foram cancelados pelo 

não cumprimento de prazos estabelecidos na deliberação COFEHIDRO 

nº 123, de 3 de abril de 2012; 

� Que os tomadores manifestaram o interesse em reapresentar os pleitos 

para este colegiado; 

� Que os pleitos foram inseridos no SinFehidro, apresentavam parecer 

técnico ou se encontravam em análise pelos agentes técnicos 

responsáveis; 

� Que os pleitos reapresentados apresentam valor pleiteado igual ou 

inferior aos apresentados para o ano de 2012; 

� Que os conteúdos técnicos e propostas dos pleitos se mantiveram 

inalterados; 

� Que de acordo com a deliberação COFEHIDRO nº 135/2013 se 

encontram disponíveis R$ 9.699.324,45 provenientes da compensação 

financeira por aproveitamentos hidroenergéticos em seu território e 

royalties de Itaipu Binacional 2012.  

 

Delibera: 

 

Artigo 1° - Enviar imediatamente os seguintes pleitos junto ao Fehidro para 

continuidade do processo de análise: 
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� 2012-SMT-COB-35 - Diagnóstico sócio-ambiental e desenvolvimento de 

modelos para simulações de pagamentos de serviços ambientais (PSA) 

em sub-bacias hidrográficas dos rios Sorocaba e Médio Tietê (E), R$ 

301.936,00 (VG), R$ 0,00 (C), R$ 301.936,00 (FP), FAI-UFSCar (T). 

 

� 2012-SMT-COB-36 - Estrutura da comunidade de macroinvertebrados 

bentônicos, com enfoque nos moluscos, da Bacia de Drenagem da 

Represa de Itupararanga: padronização metodológica do monitoramento 

biológico de ecossistemas aquático (E), R$ 160.371,80 (VG), R$ 0,00 

(C), R$ 160.371,80 (FP), tomador FAI-UFSCar (T). 

 

� 2012-SMT-COB-54 - Encerramento do aterro municipal de Laranjal 

Paulista (E), R$ 388.385,69(FP), R$ 7.926,23 (C), R$ 396.311,93 (VG), 

Prefeitura de Laranjal Paulista (T). 

 

� 2012-SMT-COB-55 - Projeto de construção de uma estação de 

transbordo para resíduos sólidos urbanos (E), R$ 366.314,77 (VG), R$ 

7.326,29 (C), R$ 358.988,48 (FP), Prefeitura de Laranjal Paulista (T). 

 

Artigo 2º - Que o recurso empenhado para a execução dos pleitos indicados 

será proveniente da receita FEHIDRO originada pela compensação financeira 

por aproveitamentos hidroenergéticos em seu território e royalties de Itaipu 

Binacional 2013, de acordo com a deliberação COFEHIDRO nº 135/2013. 

 

Artigo 3º - Esta Deliberação entra em vigor no ato de sua publicação. 
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