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DELIBERAÇÃO CBH-TG Nº. 216/2013 DE 27/08/2013 

 

 

 

Ratifica e retifica a Deliberação CBH-TG nº 207/12 que “Aprova 

indicação de investimento para apoio à estruturação da Secretaria Executiva do 

CBH-TG, com recursos FEHIDRO/2013 e dá outras providências”. 

 
O Comitê da Bacia Hidrográfica dos rios Turvo/Grande, no uso de suas atribuições legais, e; 
 

Considerando a DELIBERAÇÃO CBH-TG nº. 207/2012, de 04 de dezembro de 2012 que “Aprova a 
indicação de investimento para apoio à estruturação da Secretaria Executiva do CBH-TG, com recursos 
FEHIDRO/2012 e dá outras providências”; 

Considerando a anuência dos membros da Câmara Técnica de Planejamento e Gerenciamento de 
Recursos Hídricos e Assuntos Institucionais; 

 
Considerando a necessidade de aprimorar a execução das atividades da Secretaria Executiva e das 
Câmara Técnicas do CBH-TG, com o objetivo de continuar a desenvolver as atividades concernentes às 
atribuições da Secretaria e das Câmaras Técnicas de forma ágil, segura e eficaz; 
  
Considerando que cabe a este Comitê indicar as prioridades de aplicação de recursos, com base em 
critérios pré-definidos e no Plano de Bacia Hidrográfica; 
 

DELIBERA: 

 
 
Artigo 1º - Ratifica a Deliberação CBH-TG nº. 207/2012, de 04 de dezembro de 2012 que “Aprova a 
indicação de investimento para apoio à estruturação da Secretaria Executiva do CBH-TG, com recursos 
FEHIDRO/2012 e dá outras providências; 
 

Artigo 2º - Retifica o ano de investimento dos recursos FEHIDRO, passando a ser válido o ano 2013; 

Artigo 3º - Esta Deliberação entra em vigor a partir da data de sua aprovação pelo CBH-TG. 
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