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Deliberação CBH-MP 057/03, de 
09/12/03. 
Aprova o Projeto Regional 
“Programa de Agricultura Irrigada do 
Médio Paranapanema”; 

 
 

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Médio Paranapanema , no uso de suas 
atribuições legais, e , 

 
Considerando a Deliberação CBH-MP 048/02, de 15 de abril de 2003, que 

aprovou critérios para fins de pontuação e hierarquização dos investimentos a serem 
indicados ao FEHIDRO, para 2003, com a destinação de 10% do valor disponível para o 
desenvolvimento de um projeto de interesse regional; 

 
 Considerando a importância que o uso da água para irrigação tem assumido no 

CBH-MP; 
 
Considerando a proposta de parceria entre diversas Instituições Estaduais, 

Municipais e da Sociedade Civil, sediadas na Bacia do Médio Paranapanema; 
 
Considerando a proposta apresentada e apreciada pela Câmara Técnica de 

Planejamento e Avaliação para a realização de um projeto regional que abrangesse o 
entendimento e a orientação para o desenvolvimento da agricultura irrigada no CBH-MP, 
com a implantação de um Campo de Demonstração de Irrigação,  
 
Delibera : 
 
Artigo 1º - Fica aprovado o projeto regional “Programa de Agricultura Irrigada do Médio 
Paranapanema”; 
 
Artigo 2º - Fica aprovado o valor do referido projeto em R$ 75.000,00 ( Setenta e cinco mil 
reais), a serem suportados pelo FEHIDRO-Fundo Estadual de Recursos Hídricos; 
 
Artigo 3º - Fica aprovada a dispensa da contrapartida, conforme estabelecido no Manual 
de Procedimentos do FEHIDRO, por tratar-se de projeto de interesse regional do Comitê; 
 
Artigo 4º- Fica indicada a Fundag- Fundação do Desenvolvimento da Agricultura no 
Estado de São Paulo, como tomadora dos recursos junto ao FEHIDRO - Fundo Estadual 
de Recursos Hídricos; 
 
Artigo 5º - Esta Deliberação entrará em vigor na data de sua aprovação pelo CBH-MP. 
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