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                                                                    Deliberação CBH-MP  037/02, de 26/03/02. 
APROVA A IMPLANTAÇÃO DE 
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
E COMUNICAÇÃO SOCIAL . 
 
 

              O Comitê da Bacia Hidrográfica do Médio Paranapanema - CBH-MP, no uso de 
suas atribuições legais, e 
 
              Considerando que o CBH/MP aprovou em 2001 a deliberação 
CBH/MP/031/2001, de 12/07/2001, implantando programa de Educação Ambiental e 
comunicação social, 
 
              Considerando que os Núcleos de Educação Ambiental vêm desenvolvendo 
projetos de Educação Ambiental em parceria com as entidades que compõem o Comitê ; 
 
              Considerando a importância da educação ambiental permear todas as ações do 
Comitê; 
 
              Considerando que a divulgação dos projetos priorizados pelo Comitê e 
financiados pelo FEHIDRO é um importante fator de Comunicação, que propicia 
reconhecimento do Comitê como gestor da Política Estadual de Recursos Hídricos; 
 
Delibera: 
 
Artigo 1º - Ficam aprovadas as seguintes diretrizes gerais visando ações de Educação 
Ambiental e Divulgação : 

1. Cumprimento das Diretrizes Gerais aprovadas na Deliberação CBH/MP/031/2001, 
de 12/07/2001.  

2. O projeto de Educação Ambiental , a ser proposto pelos Núcleos de Educação 
Ambiental do CBH/MP, para 2002, deverá ser apresentado ao plenário do 
CBH/MP em até 30 dias após a aprovação da Deliberação que hierarquizará os 
projetos .  

3. As entidades que apresentarem solicitação de recursos ao FEHIDRO deverão 
anexar a documentação declaração de compromisso , do responsável pela 
entidade, de conhecimento da presente deliberação e conseqüente participação 
no projeto a ser apresentado pelos Núcleos de Educação Ambiental e aprovado 
pela plenária do Comitê.  

4. As entidades contempladas com recursos do FEHIDRO , para o exercício de 2002, 
deverão participar do Projeto , de acordo com programação a ser apresentada 
pelos Núcleos, fornecendo suporte local , infra estrutura para a realização do 
proposto e indicação de um técnico , responsável pela entidade , para integrar o 
Núcleo de Educação Ambiental .  

 
Artigo 2º - Para a execução do Projeto de Educação Ambiental , os Núcleos contarão com 
recursos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos – FEHIDRO, do exercício de 2002, no 
montante estipulado pelo CBH/MP em deliberação específica.  
 
Artigo 3º - Esta Deliberação entrará em vigor na data de sua aprovação pelo CBH-MP. 
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