
1

Gestão 2021/2025



2 3

Gestão 

2O21 / 2O25

Diretoria 
2021/2025
Presidente: Luiz José Scroccaro 

1º vice-presidente: Marco André Ferreira D’Oliveira 

2º vice-presidente: Carla Beck 

Secretária: Suraya Damas O. Modaelli 

Secretário adjunta: Emílio Carlos Prandi

 

Secretaria CBH Paranapanema - DAEE 
Rua Benedito Mendes Faria, 40a - Vila Hípica CEP 17520-520 - Marília/SP 

Telefone: (14) 3417-1017 secretaria@paranapanema.org

Escritório de apoio – ABHA Gestão de Águas 
Rua Sílvio Marinho, 417 – Jardim Tangará CEP 17516-020 - Marília/SP

Telefone: (14) 3316-9290 escritorio@paranapanema.org

Redação: Priscilla Rocha

Revisão: Suraya D. O. Modaelli

Projeto Gráfico: House Comunicação

Fotos: Raylton Alves (ANA)

expediente

Usina Hidrelétrica de Chavantes



4 5

Lista das siglas mais 
usadas na gestão de 
recursos hídricos
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ANA - Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico 

Aneel - Agência Nacional de Energia Elétrica

ANM - Agência Nacional de Mineração

APP - Área de Preservação Permanente

BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social

CBH - Comitê de Bacia Hidrográfica

Cemaden - Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais

CERH - Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Paraná

CRH - Conselho Estadual de Recursos Hídricos de São Paulo

CNRH - Conselho Nacional de Recursos Hídricos 

CPRM - Serviço Geológico do Brasil

CT - Câmara Técnica

Reservatório de Chavantes
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CTEA - Câmara Técnica de Educação Ambiental e Capacitação 

CTIG - Câmara Técnica de Instrumentos de Gestão 

CTIL - Câmara Técnica Institucional e Legal 

CTIPA - Câmara Técnica de Integração do Paranapanema

DAEE - Departamento de Águas e Energia Elétrica

DER - Departamento de Estradas de Rodagem 

ETE - Estação de Tratamento de Efluentes

Funasa - Fundação Nacional da Saúde

GTIES - Grupo de Trabalho das Instituições de Ensino Superior

Ibama - Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis

IAT - Instituto Água e Terra do Paraná

Inmet - Instituto Nacional de Meteorologia

MDR - Ministério do Desenvolvimento Regional

MMA - Ministério do Meio Ambiente

MOP - Manual Operativo do Plano

ODS - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

ONGs - Organizações não governamentais

Pirh Paranapanema - Plano Integrado de Recursos Hídricos da 

Unidade de Gestão de Recursos Hídricos Paranapanema 

PA&I - Plano de Ações e Investimentos

PMSB - Plano Municipal de Saneamento Básico

PR - Paraná

PT - Plano de Trabalho 

RL - Reserva Legal

Sedest-PR - Secretaria Estadual do Desenvolvimento Sustentável e do 

Turismo do Paraná

Singreh - Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos

Sima-SP - Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente

Snirh - Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos

SP - São Paulo

TR - Termo de Referência

UC – Unidade de Conservação

UEG - Unidade Especial de Gestão

UGH - Unidade de Gestão Estadual

UGRH - Unidade de Gestão de Recursos Hídricos

UHE - Usina Hidrelétrica

UPH - Unidade de Planejamento Hídrico

O que são: Os Comitês de Bacias Hidrográficas foram instituídos com base nas 

legislações estaduais e na Lei Federal nº 9.433/97, também conhecida como Lei das 

Águas. Os Comitês são colegiados de entidades, de caráter deliberativo e consultivo; 

responsáveis pela gestão de recursos hídricos de forma descentralizada e participativa.  

Eles podem ser estaduais (o rio é de domínio do Estado) ou Interestaduais (o rio é de 

domínio da União – ultrapassa o limite de apenas um estado)

Objetivo: garantir água em quantidade e qualidade para atender os diversos usos e 

usuários, para a atual e futuras gerações.

Competências: 
• Promover o debate das questões relacionadas a recursos hídricos e articular 

a atuação das entidades intervenientes;

• Arbitrar, em primeira instância administrativa, os conflitos relacionados aos 

recursos hídricos;

• Aprovar o Plano de Recursos Hídricos da bacia;

• Acompanhar a execução do Plano de Recursos Hídricos da bacia e sugerir as 

providências necessárias ao cumprimento de suas metas;

• Propor ao Conselho Nacional e aos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos 

as acumulações, derivações, captações e lançamentos de pouca expressão, 

para efeito de isenção da obrigatoriedade de outorga de direitos de uso de 

recursos hídricos, de acordo com os domínios destes;

• Estabelecer os mecanismos de cobrança pelo uso de recursos hídricos e 

sugerir os valores a serem cobrados;

• Estabelecer critérios e promover o rateio de custo das obras de uso múltiplo, 

de interesse comum ou coletivo.

Capítulo 1 Contextualização

Capítulo 1 Contextualização

Os Comitês de Bacias 
Hidrográficas

Reservatório de Chavantes 
- com vista do município 
de Alvorada do Sul - PR
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O que são: são ferramentas instituídas pela Lei das Águas Brasileiras para garantir a 

disponibilidade e qualidade da água para seus mais diversos usos

Quais são: Planos de Recursos Hídricos, enquadramento dos corpos d’água, outorga, 

cobrança pelo uso dos recursos hídricos, compensação a municípios e o sistema de 

informações sobre recursos hídricos.

Quais são as responsabilidades dos Comitês de Bacias: aprovar os Planos de 

Recursos Hídricos, propor o enquadramento dos corpos d’água e propor os valores e 

mecanismo para a cobrança pelo uso dos recursos hídricos.

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranapanema, chamado de Comitê do 

Rio Paranapanema ou CBH Paranapanema, é um colegiado que foi criado pela 

motivação dos órgãos gestores estaduais (São Paulo e Paraná).  A integração dos 

Estados de São Paulo e Paraná já vem de longa data, iniciou-se na década de 

1970. Contudo, o processo de mobilização para a criação do Comitê se deu 

formalmente em 2009. O Comitê foi instituído pelo Presidente da República em 

2012 e, mesmo com pouca idade formalizada, sua atuação é destaque dentro do 

cenário em que atua.

Capítulo 1 Contextualização Capítulo 1 Contextualização

Os Instrumentos 
de Gestão

A história do CBH 
Paranapanema

Rio Tibagi - em frente
a cidade de Tibagi - PR
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1979 – Instalação do Comitê Executivo de Estudos Integrados da 
Bacia Hidrográfica do Rio Paranapanema (CEEIPEMA);

1996 – Realização do Seminário Interestadual de Recursos Hídricos da 
Bacia Hidrográfica do Rio Paranapanema, em Londrina-PR;

2007 – Reunião entre as Coordenadorias de Recursos Hídricos de SP 
e PR. Início da articulação para a instituição do CBH Paranapanema 
– Curitiba/PR;

2009 – Assinatura da Resolução Conjunta nº 66/2009, entre a ANA, e 
Órgãos Gestores de SP e PR que Institui o Grupo de Trabalho da Bacia 
Hidrográfica do Rio Paranapanema; posse do Grupo de Trabalho do 
Paranapanema;

2011 – 1º Seminário de Integração da Bacia Hidrográfica do 
Paranapanema – Cornélio Procópio/PR;

05/06/2012 – Assinatura do Decreto Presidencial que instituiu o CBH 
Paranapanema – Brasília/DF;

06/12/2012 – Instalação e 1ª Reunião Plenária do Comitê de Bacia 
Hidrográfica do Rio Paranapanema – Posse dos Membros e eleição 
da 1ª Diretoria;

29/11/2016 – Aprovação e entrega do Plano Integrado de Recursos 
Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Paranapanema – Londrina/PR;

27/11/2017 – Assinatura de Termo de Colaboração para instituição do 
Escritório de Apoio do CBH Paranapanema (ABHA Gestão de Águas);

2018 – Aprovação do Plano de Comunicação do Paranapanema;

2020 – Aprovação do Programa de Capacitação do Paranapanema;

2021 – Aprovação da revisão do Plano Integrado de Recursos Hídricos 
do Paranapanema;

2021 – Aprovação do Programa de Educação Ambiental do 
Paranapanema.

O Rio Paranapanema nasce na Serra de Agudos Grandes, no sudeste do Estado de 
São Paulo, a cerca de 100 km da Costa Atlântica e a aproximadamente 900m de 
altitude, e tem sua foz no Rio Paraná, após percorrer cerca de 900 km. 
A Bacia Hidrográfica do Rio Paranapanema não possui grandes problemas em 
relação a qualidade e quantidade de água.  Contudo, é importante destacar que o 
regime climático tem forte sazonalidade, ou seja, períodos muito secos e períodos 
com grande quantidade de chuvas. Por isso, é importante um planejamento que 
contemple essas duas situações extremas. 

A Bacia Hidrográfica do Rio Paranapanema é dividida em regiões, cada uma com 
as suas peculiaridades e com Comitês de Bacias Hidrográficas Estaduais instalados, 
são eles: em São Paulo o Alto Paranapanema, Médio Paranapanema e Pontal do 
Paranapanema; e no Paraná o Tibagi, Norte Pioneiro e Piraponema. 

Capítulo 1 Contextualização

Capítulo 1 Contextualização

Linha do tempo

A Bacia Hidrográfica do 
Rio Paranapanema

• Território: 105.921 km²
• Municípios: 247 
• População: 4.680.000

Rio Tibagi – próximo
a Telêmaco Borba - PR
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O CBH Paranapanema, como Comitê Interestadual (também chamado de Comitê 
Federal, Comitê da Calha e Comitê de Integração) é responsável por integrar toda 
a territorialidade da Bacia Hidrográfica do Rio Paranapanema. Por isso, em sua 
composição, assim como em todos os seus Planos e Programas, todos os sete 
Comitês instalados na Bacia são considerados, atendendo a Bacia Hidrográfica como 
um todo!  Vários eventos, capacitações e ações também são realizadas de forma 
integrada para o fortalecimento do Paranapanema e a união dos seus membros, 
segmentos e estados.

O Plano Integrado de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Paranapanema 
(Pirh Paranapanema) foi construído de forma participativa e contou com o apoio 
da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), Instituto Água e Terra 
do Paraná (IAT), Departamento de Água e Energia Elétrica do Estado de São Paulo 
(DAEE); dos seis Comitês de Bacias Hidrográficas Afluentes (CBH Alto Paranapanema, 
CBH Médio Paranapanema, CBH Pontal do Paranapanema, na vertente paulista 
e CBH Tibagi, CBH Piraponema e CBH Norte Pioneiro, na vertente paranaense; 
além, é claro, dos membros e instâncias do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio 
Paranapanema.
A construção do Pirh Paranapanema foi feita de forma participativa e descentralizada, 
com o envolvimento de todos os setores da sociedade. Todo este esforço foi 
consolidado em um Plano inédito no país, com uma visão integradora, um plano 
para a Bacia Hidrográfica como um todo e para todos os seus atores. O Pirh pode ser 
dividido em três partes dentro da sua estrutura. 

Capítulo 1 Contextualização

Capítulo 1 Contextualização

A integração

O Pirh Paranapanema

• Diagnóstico: características físicas, econômicas e sociais 
do Paranapanema. 
• Prognóstico: a partir das informações levantadas no 
diagnóstico o que pode se esperar para o futuro desta 
Bacia Hidrográfica.
• Plano de Ações: ações necessárias para se resolver 
os problemas encontrados e evitar problemas futuros. 
Cada ação possui uma meta, um orçamento para a sua 
efetivação e um responsável pela execução.

Reservatório da Usina 
Hidrelétrica de Mauá
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Com o apoio da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, o CBH 
Paranapanema inovou em todo o processo de construção, implementação e 
acompanhamento do Plano. O comitê participou ativamente dos diálogos e da 
articulação institucional para que de fato fosse um plano para todos os setores.
O CBH Paranapanema, tem a competência de acompanhar a execução do Plano de 
Recursos Hídricos. É importante frisar que todos os setores têm responsabilidades 
no Pirh Paranapanema, desde às prefeituras, às companhias de saneamento básico, 
os usuários de recursos hídricos e até as instituições de ensino. 
O Comitê do Rio Paranapanema, como o grande articulador e mobilizador do Plano, 
possui um tipo de responsabilidades em cada ação do Pirh Paranapanema. São elas:

A cada cinco anos o Plano de Ações e Investimentos é revisado, para que atenda às 
novas demandas da Bacia Hidrográfica do Rio Paranapanema. O 1º ciclo acontece 
entre os anos de 2016 e 2021. O 2º ciclo vai de 2022 a 2026 e possui 31 ações priorizadas 
para a sua implementação, voltadas para as pautas de trabalho do Comitê.

Capítulo 1 Contextualização

Capítulo 1 Contextualização

A implementação do Pirh 
Paranapanema

2º ciclo de 
implementação do Pirh 
Paranapanema

• Execução: de responsabilidade do CBH Paranapanema;
• Controle: de responsabilidade de terceiros, mas que o 
Comitê precisa deliberar;
• Influência: de responsabilidade de terceiros, mas que o 
Comitê pode estimular sua execução;
• Acompanhamento: de responsabilidade de terceiros, e o 
Comitê acompanha a execução.

• Segurança Hídrica
• Instrumentos de Gestão
• Revitalização de Bacia

Rio Tibagi - na região 
dos Cânions Quartelá
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O CBH Paranapanema possui um Plano de Comunicação instituído em 2018 que 
vai até 2023. A cada três anos o Plano de Ações é revisado para se adequar as novas 
demandas de comunicação. Os principais produtos do Plano são:

O CBH Paranapanema possui um Programa de Capacitação instituído em 2020. A 
cada três anos o Plano de Ações é revisado para se adequar as novas demandas de 
capacitação. As principais temáticas de capacitação trabalhadas são:

Capítulo 1 Contextualização

Capítulo 1 ContextualizaçãoPlano de Comunicação
Programa de Capacitação

• Informativo mensal: Reservatórios do Paranapanema 
(índices dos reservatórios e da pluviosidade na região)
• Informativo Trimestral: #EuSouParanapanema (resumo 
das atividades do CBH Paranapanema)
• Informativo Quadrimestral: #IESParanapanema 
(divulgação dos estudos e projetos sendo desenvolvidos 
pelas Instituições de Ensino Superior – IES)
• Revista anual: #EuSouParanapanema (relatório das 
atividades do CBH Paranapanema)
• Série de Reportagens anual: temáticas específicas que 
demandam mais esclarecimentos
• Site: todos os documentos e notícias do CBH 
Paranapanema
• Cadastro de entidades: Poder Público (Federal, Estadual 
e Municipal); Usuários de água (indústria, saneamento, 
agropecuária, hidroeletricidade, psicultura, turismo e 
outros); Entidades Civis (Ongs, organizações técnicas e 
instituições de ensino superior); e imprensa
• Redes sociais: canal no Youtube, página no Facebook e 
perfil no Instagram

• Plano de Recursos Hídricos
• Cobrança pelo uso da Água
• Reservatórios para a geração de energia elétrica
• Revitalização de Bacias Hidrográficas
• Gestão de Conflitos Hídricos
• Singreh
• Gestão de Projetos

Usina Hidrelétrica
Piraju – Município
de Piraju - SP

DESENVOLVIMENTO DE CAPACIDADE
E COMPETÊNCIAS
• Para subsidiar a participação, 
posicionamento e propostas de pautas 
recomenda-se a realizaçãode cursos 
em EAD oferecidos gratuitamente 
pela Agência Nacional de Águas e 
Saneamento Básico: 
https://capacitacao.ead.unesp.br/
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O CBH Paranapanema possui um Programa de Educação Ambiental instituído 
em 2021. O Programa apoia a implementação do Pirh Paranapanema, por isso, 
sua revisão é concomitante aos ciclos do Pirh Paranapanema (cinco anos). São 
trabalhados anualmente cinco ações:

Para o funcionamento do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranapanema há 
uma estrutura estabelecida para amparar os trabalhos do Comitê.

Capítulo 1 Contextualização Capítulo 2 Estrutura e Funcionamento

Programa de Educação 
Ambiental

Estrutura Geral

• Segurança Hídrica (por meio de campanha de 
comunicação): dia da Água (22/03);
• Revitalização de Bacia (por meio de visitas técnicas): 
dia do Meio Ambiente (05/06);
• Fortalecimento do senso de pertencimento (por meio 
de evento lúdico): dia do Rio Paranapanema (27/08);
• Instrumentos de Gestão (por meio de capacitação): 
dia do Rio (24/11).

Há, ainda, para a Educação formal, jogos de memória 
voltados para as escolas.

• Plenária: instância deliberativa que toma as decisões 
acerca dos assuntos tratados no âmbito do Comitê.
• Diretoria: responsável por conduzir os trabalhos do 
Comitê.
• Secretaria: responsável por dar vazão aos trâmites do 
Comitê e de suas instâncias.
• Escritório de Apoio: responsável por operacionalizar as 
atividades do Comitê e de suas instâncias.
• Câmaras Técnicas: instâncias de caráter consultivo e 
permanente, as Câmaras desenvolvem pareceres para 
subsidiar as decisões da plenária.
• Grupos de Trabalho: instâncias de caráter consultivo e 
temporário, os Grupos de Trabalho se dedicam a assuntos 
específicos que necessitam de análise técnica detalhada 
para subsidiar as decisões da Plenária.

Passagem sobre áre inundada 
do Reservatórioda UEE Piraju 
sobre o Ribeirão Monte Alegre 
– Piraju - SP
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O Plenário é composto por pessoas físicas ou jurídicas que representam os segmentos 
da sociedade: Poder Público (Municipal, Estadual e Federal), Usuários de Água 
(Agropecuária, Saneamento, Indústria, Hidroeletricidade e Usos não consultivos) e 
Entidades Civis (Conselhos indígenas, Organizações técnicas, Instituições de Ensino 
e ONGs). São, ao total, 50 vagas, compostas por membros titulares e suplentes.

A Diretoria do CBH Paranapanema é composta por um representante de cada 
segmento, eleito nas plenárias setoriais, de forma que se tenha a proporcionalidade 
por estado. Apenas a vaga destinada a secretaria é preenchida por um dos órgãos 
gestores estaduais.
A Diretoria além de conduzir os trabalhos do Comitê, também cumpre o papel 
institucional de representação e articulação política.

Todas as atividades do Comitê passam pela Secretaria que é responsável por apoiar o 
trabalho das câmaras e do plenário, tramitar os documentos do Comitê, encaminhar 
as demandas e garantir o cumprimento dos procedimentos. 
O Escritório de Apoio tem caráter operacional, ou seja, operacionaliza e da forma as 
ações e atividades do Comitê.
• A Secretaria e o Escritório atuam sempre de forma conjunta.

O plenário é a instância consultiva e deliberativa do Comitê, ou seja, responsável 
pelas tomadas de decisão. O plenário se reúne, em média, duas vezes ao ano (uma 
reunião em cada semestre). A cada duas faltas consecutivas ou três faltas alternadas 
o membro perde a vaga no plenário.

Capítulo 2 Estrutura e Funcionamento

Capítulo 2 Estrutura e Funcionamento

Plenário
Diretoria

Secretaria e Escritório 
de Apoio

• Membro: pessoa física ou jurídica eleita no Processo 
Eleitoral
• Representante: pessoa indicada pelo membro para 
representá-lo 

Composição:
• Presidente
• 1º vice-presidente
• 2º vice-presidente
• Secretário e Secretário Adjunto

• Reuniões ordinárias: convocação feita com 30 dias de 
antecedência
• Reuniões extraordinárias: convocação feita com 20 dias 
de antecedência

Pivô Central no Ribeirão 
Bonito – Município de 
Tejupá - SP
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A Câmara Técnica de Integração do Paranapanema (CTIPA), instituída na primeira 
reunião do Comitê, em 2012, tem como função promover a integração e o diálogo 
entre os sete Comitês presentes na Bacia Hidrográfica do Rio Paranapanema. 

A Câmara Técnica de Instrumentos de Gestão (CTIG) deve promover a articulação 
com as demais Câmaras Técnicas e Grupos de Trabalho do CBH Paranapanema e 
CBHs Afluentes para implementação dos Instrumentos de Gestão.

Câmara Técnica de Educação Ambiental e Capacitação (CTEA) tem por objetivo 
apoiar a implementação e revisão dos Programas de Capacitação e Educação 
Ambiental do CBH Paranapanema.

A Câmara Técnica Institucional e Legal (CTIL) tem por missão verificar se a pauta e as 
propostas de Deliberações que serão apreciadas pelo plenário são de competência 
do CBH Paranapanema.

Capítulo 2 Estrutura e Funcionamento Capítulo 2 Estrutura e Funcionamento

Câmara Técnica de Integração do 
Paranapanema - CTIPA

Câmara Técnica de Instrumentos 
de Gestão - CTIG

Câmara Técnica de Educação 
Ambiental e Capacitação – CTEACâmara Técnica Institucional e 

Legal - CTIL

Composição:
• 4 vagas para o CBH Paranapanema
• 2 vagas para cada CBH Afluentes
• 3 vagas aos órgãos gestores

Composição:
• 4 vagas para o Poder Público
• 4 vagas para os Usuários de Água
• 2 vagas para as Entidades Civis

Composição:
• 8 vagas para o Poder Público
• 8 vagas para os Usuários de Água
• 4 vagas para as Entidades Civis

Composição:
• 3 vagas para cada Comitê instalado na Bacia Hidrográfica 
do Rio Paranapanema

Ponte da Rodovia Castelo Branco 
sobre o Rio Pardo - no limite entre 
os municípios de Águas de Santa 
Bárbara e Iaras - SP
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• Mandato de quatro anos;
• Toda vaga é composta por titular e suplente, que podem ou não pertencer 
a mesma instituição;
• Vagas destinadas aos CBHs Afluentes são preenchidas mediante à ofício 
do CBH Afluente;
• Vagas destinadas aos segmentos do CBH Paranapanema são preenchidas 
mediante à manifestação do membro e articulação do representante do 
segmento na Diretoria;
• Atua preferencialmente por meio de consenso;
• Deverá eleger um coordenador e um relator;
• Deverá estabelecer um calendário de reuniões e um plano de trabalho;
• Convocação é feita com 10 dias de antecedência;
• Quórum mínimo de três membros
• Sínteses são encaminhadas e aprovadas por e-mail;
• A cada duas faltas consecutivas ou três faltas alternadas o membro perde 
a vaga na instância;
• Todas as atividades são apoiadas pela secretaria do Comitê, responsável 
também pelos trâmites de funcionamento.

Capítulo 2 Estrutura e Funcionamento

Capítulo 2 Estrutura e Funcionamento

Funcionamento das 
Câmaras Técnicas

Documentos emitidos pelo 
CBH Paranapanema

Apoio às Entidades Civis

• Ofícios: correspondência oficial do CBH 
Paranapanema;
• Deliberações: formalização das tomadas de decisão do 
Comitê
• Moções: proposta, solicitação ou manifestação à 
instância de competência de uma determinada matéria
• Relatório: documento de descrição de atividades 
executadas
• Parecer: documento técnico com manifestação

Os membros do CBH Paranapanema, representantes do segmento 
Entidades Civis, recebem apoio para deslocamento para participar das 
reuniões realizadas fora do seu município de residência. 
O Manual de Normas e Procedimentos para Custeio de Viagens contém 
todas as informações necessárias para solicitação e prestação de contas. 

Foz do Rio Pardo no Rio 
Paranapanema – Município 
de Salto Grande - SP
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Anexos - Legislações Anexos - Documentos do CBH Paranapanema

Regimento Interno Plano Integrado de 
Recursos Hídricos

Decreto de Criação

Plano de Comunicação

Lei Federal nº 9.433/97

Programa de Capacitação

Lei Paulista nº 7.663/91

Programa de Educação 
Ambiental

Manual de Normas e 
Procedimentos para 
Custeio de Viagens

Documento  de 28 páginas
https: //www.paranapanema.org/wp-content/
uploads/2020/12/Deliberacao_CBHPar_054-2020-
Revisa-Regimento-Interno.pdf 
Aponte seu leitor de QR CODE na imagem abaixo 
para mais informações

https://www.paranapanema.org/plano-de-bacia/
Aponte seu leitor de QR CODE na imagem abaixo para 
mais informações

Documento  de 2 páginas
http: //www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-
2014/2012/dsn/Dsn13326.htm
Aponte seu leitor de QR CODE na imagem abaixo 
para mais informações

Documento  de 42 páginas
https://www.paranapanema.org/wp-contentuploads/202
1/03/Plano-de-Comunica%C3%A7%C3%A3o_aprovado.pdf 
Aponte seu leitor de QR CODE na imagem abaixo para 
mais informações

Documento  de 13 páginas
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9433.htm
Aponte seu leitor de QR CODE na imagem abaixo 
para mais informações

Documento  de 18 páginas
https://www.paranapanema.org/wp-content/uploads/2021/
03/Deliberacao_CBHPar_050-2020-Institui-Programa-de-
Capacita%C3%A7%C3%A3o.pdf 
Aponte seu leitor de QR CODE na imagem abaixo para 
mais informações

Documento  de 15 páginas
https: //www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/
lei/1991/lei-7663-30.12.1991.html
Aponte seu leitor de QR CODE na imagem abaixo 
para mais informações

Documento  de 83 páginas
https://www.paranapanema.org/wp-content/uploads/202
1/11/2022-a-2026-Programa-de-Educacao-Ambiental.pdf
Aponte seu leitor de QR CODE na imagem abaixo para 
mais informações

Documento  de 19 páginas
https://www.paranapanema.org/wp-content/uploads/
2019/07/Manual-de-custeio_-edi%C3%A7%C3%A3o-2-1.pdf
Aponte seu leitor de QR CODE na imagem abaixo para 
mais informações
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