
 

             Deliberação CBH-SJD nº 138 de 07/03/2014 
“Aprova transferência  de saldo de  recursos  de  investimento do                                                                                   
FEHIDRO, ano de 2014, para  o  XII  Diálogo  Interbacias  de 
Educação Ambiental em Recursos Hídricos”. 

 

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São José dos Dourados no uso de suas 
atribuições legais, e: 
 
Considerando que anualmente, desde 2003, em parceria com os Comitês do Alto, Médio 
e Pontal do Paranapanema, do Tietê Batalha e do Aguapeí-Peixe, é realizado o Diálogo 
Interbacias de Educação Ambiental em Recursos Hídricos; 
 
Considerando a realização do XII Diálogo Interbacias de Educação Ambiental em 
Recursos Hídricos, previsto para o período de setembro de 2014, a ser realizado no 
município de São Pedro-SP; 
 
Considerando que a educação ambiental é fundamental para a implementação dos 
instrumentos de gestão previstos na Lei Estadual nº 7663; 
 
Considerando que o Diálogo Interbacias de Educação Ambiental em Recursos Hídricos 
tem como objetivo central apoiar e dar continuidade ao processo de integração e 
articulação de programas, projetos e ações educativas, realizadas por diferentes atores 
sociais, órgãos públicos e entidades da sociedade civil, articulados com os princípios, 
objetivos e diretrizes da política estadual de gerenciamento de recursos hídricos, no 
âmbito da área de atuação dos Comitês de Bacias Hidrográficas, visando construir uma 
nova cultura ambiental e de cuidado com as águas; 
 
Delibera: 
 
Artigo 1º - Fica aprovada a transferência de recursos do Comitê da Bacia Hidrográfica do 
Rio São José dos Dourados, no valor de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) para a sub-
conta do FEHIDRO do Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios Aguapeí e Peixe, para 
atender ao projeto regional: “Água e Energia” – XII Diálogo Interbacias de Educação 
Ambiental em Recursos Hídricos. 
 
Artigo 2º Esta Deliberação entrará em vigor na data de sua aprovação. 
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