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Membros presentes 

 

ESTADO 

Entidade Representante 

SIMA/DAEE Luiz Fernando Carneseca (T) 

SIMA/SABESP Cristina Maria C. L. Barrichello (S) 

Secr. de Agricultura e 

Abastecimento 
Antoniane A. de Oliveira Roque (T) 

 

MUNICÍPIOS 

Entidade Representante 

P.M. de Campinas Luís Filipe Rodrigues (T) 

 

SOCIEDADE CIVIL 

Entidade Representante 

Única André Elia Netto (S) 

ABES Mara Ramos (T) 

AESABESP Mariza Guimarães Prota (S) 

 

Membros Ausentes Entidades com Justificativa 

 

 

CONVIDADOS 

Entidade Representante 

DAEE/Secretária Adj. 

CBH Paranapanema 
Suraya Modaele 

DAEE Marília/ CBH 

MP 
Emílio Carlos Prandi 

CBH Paranapanema Denis Emanuel de Araújo 

  

 

 (T) - Titular       (S) - Suplente        (R) - Representante 

 

1. Pauta: A convocação da Reunião da CT-UM foi 

enviada aos membros em 14/01/2021 por meio de 

mensagem eletrônica. 5 

 

2. Abertura da Reunião Ordinária e Informes: A 

abertura da Reunião foi realizada pelo Sr. Luiz Fernando 

Carneseca, Coordenador da CT-UM e representante da 

SIMA/DAEE, que tendo o quórum necessário para a sua 10 

realização, iniciou agradecendo presença de todos, e 

passou a palavra para o Sr. Luís Filipe Rodrigues, Relator 

da CT-UM e representante da P.M. de Campinas que 

iniciou explicando aos membros sobre o problema com a 

ata anterior e o motivo dela não ter sido enviada e 15 

aproveitou para informar as regras para a realização da 

reunião por videoconferência, o Coordenador retomou a 

palavra e esclareceu aos membros os motivos da não 

realização das últimas reuniões e prosseguiu com os 

informes explicando a necessidade de um cronograma de 20 

reuniões para o ano de 2021 e sobre a solicitação do 

Secretário Executivo do CRH, Sr. Rui Brasil Assis, para 

os membros da CT-UM, sobre a situação da Bacia do 

Paranapanema e a urgência de um posicionamento desta 

CT. 25 

 

3. Assuntos; 
- Análise da situação Hidrometeorológica da Bacia do 

Rio Paranapanema e a operação de suas UHE, com 

vistas à manutenção dos usos múltiplos existentes e 30 

propor eventual encaminhamento ao CRH; 

 

O Coordenador Luiz Fernando Carneseca introduziu o 

assunto e passou a palavra para o Sr. Denis Emanuel de 

Araújo Secretário Executivo do CBH Paranapanema para 35 

esclarecimento aos membros da situação atual da Bacia 

em questão, o mesmo iniciou ressaltando a escassez de 

chuvas enfrentadas nos últimos 3 anos pelos reservatórios 

da Bacia, assim como pelo rebaixamento dos níveis dos 

mesmos, informou que os reservatórios da Bacia foram 40 

criados focando a geração de energia em detrimento dos 

usos múltiplos, e reforçou que os municípios da região 

estão em situação crítica, pois dependem dos mesmos, 

para abastecimento, a exploração do turismo, a 

piscicultura e agricultura, informou que a ONS prioriza a 45 

geração de energia, enfatizou que a sociedade local está 

descontente com a atual situação, prosseguiu informando 

que  as chuvas estão abaixo da média, sem reposição dos 

níveis dos reservatórios, , informou que o Comitê do 

Paranapanema solicitou providências a ANA, que tem 50 

realizado reuniões quinzenais com a participação dos 

envolvidos no problema e que a ONS tem cumprido a 

programação, prosseguiu relatando as dificuldades 

enfrentadas e ressaltou ser necessário criar regras 

operativas, como foi feito em outras bacias, e enfatizou 55 

que todos tem o direito a água e aos usos múltiplos, 

finalizou informando que o Comitê do Paranapanema está 

completamente comprometido com este assunto.   

Na sequência o Sr. Emílio Carlos Prandi, representante do 

Comitê do Paranapanema fez uma apresentação sobre as 60 

condições da Bacia do rio Paranapanema e a situação 

atual dos reservatórios da mesma, enfatizou a situação 

crítica dos reservatórios, a falta de chuvas nos últimos 3 

anos, assim como o pior trimestre da história, informou 

que os níveis de abastecimento ficaram abaixo de 10%, 65 

ressaltou que o Sistema Interligado Nacional vive um 

novo período crítico, apresentou um comparativo da 

afluência x defluência dos principais reservatórios do rio 

Paranapanema para os meses de dezembro/2020 e 

janeiro/2021, informou a postura do CBH Paranapanema 70 

nas reuniões da Sala de Crise, onde sugeriram algumas 

ações com  apoio dos órgãos gestores ANA e DAEE e 

finalizou apresentando quais foram as ações necessárias 

indicadas ao CBH Paranapanema e suas propostas, para os 

seguintes assuntos: piscicultura, turismo, regras operativas 75 

para os reservatórios e análise de outorgas e 

monitoramento das PCH’s que operam nos afluentes do 

Paranapanema. 
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  O Coordenador na sequência passou a palavra para a Sra. 

Suraya Modaele Secretária Adj. CBH Paranapanema e do 80 

DAEE que iniciou fazendo uma breve explanação sobre a 

Sala de Crise, e informou que esta crise atual não está 

prevista no Plano de Bacia do Paranapanema, mas que 

será incluso neste ano, informou que querem discutir as 

regras operativas para os reservatórios, mencionou que a 85 

ANA criou um grupo para fazer estas regras operativas, 

onde SIMA e DAEE faram parte e que serão chamados os 

órgãos de São Paulo e Paraná e que ainda haverá uma 

reunião com os Comitês do São Francisco e com a 

CEIVAP, completou dizendo que o grupo tem como 90 

objetivo discutir com os diversos setores envolvidos e 

finalizou dizendo que é importante participar das salas de 

crise e fazer cumprir o que foi pactuado. 

O Coordenador questionou qual seria o papel da CT-UM 

neste processo, e passou a palavra para o Sr. Antoniane A. 95 

de Oliveira Roque, representante da Secretaria de 

Agricultura e Abastecimento, que iniciou informando 

sobre os boletins climáticos emitidos pela Secretaria, 

prosseguiu dizendo que é um ano de La Ninha, onde as 

chuvas tendem a ser um pouco abaixo da média histórica, 100 

e enfatizou que as discussões nesta CT deveriam antecipar 

os cenários, para não repetir o que já aconteceu em 2014 e 

que existem boletins para consulta no site da Secretaria. 

O Coordenador informou que recebeu neste momento 

uma mensagem do Sr. Rui Brasil Assis, com informações 105 

sobre a ANA e posicionando quanto a reunião do CRH de 

18/02, o Coordenador mencionou que o Sr. Joaquim 

Gondim Superintendente da ANA confirmou a criação 

oficial do GT do Paranapanema, nos mesmos moldes do 

Paraíba do Sul e que a instalação do mesmo deve ser feita 110 

no início de fevereiro/21. O Coordenador informou ainda 

que o Sr. Rui Brasil Assis questionou o Sr. Joaquim 

Gondim sobre qual seria o auxílio do CRH de São Paulo 

neste caso e este propôs estabelecer o procedimento de 

regularização do sistema e mencionou que o Comitê do 115 

Paranapanema deve estudar melhor o assunto na revisão 

do Plano de Bacias. 

O Coordenador abriu para contribuições dos membros e 

encaminhamentos, o Sr. Denis concordou e reforçou a 

importância de solicitação à ANA reforçando a posição do 120 

Comitê do Paranapanema, para embasar uma posição da 

mesma e ressaltou a necessidade de participação da ONS 

no GT-Paranapanema, finalizou dizendo que espera 

conseguir fazer as contribuições até o próximo mês e que 

espera que seja respeitado o nível mínimo dos 125 

reservatórios. O Coordenador solicitou a opinião do Sr. 

André Elia Netto representante da ÚNICA, o mesmo 

respondeu que está de acordo com o encaminhamento 

proposto, relatou que fica abismado que o setor energético 

não poupa água nestas situações de crise e que como em 130 

outras Bacias deveria ter regras para geração de energia, 

observando os usos múltiplos. O Coordenador solicitou a 

opinião do setor de saneamento, a Sra. Mara Ramos 

representante da ABES, informou que as contribuições 

são as regras operativas pactuadas no São Lourenço, 135 

atendendo os usos múltiplos, relatou que existem níveis 

para produção de energia e abastecimento. 

O Sr. Denis aproveitou para fazer uma fala sobre o ONS e 

o Coordenador prosseguiu com o assunto ressaltando que 

é necessário se ter uma base técnica para preparar o 140 

documento para o CRH, solicitou o material apresentado 

pelo Sr. Emílio, assim como as informações da sala de 

crise e da situação atual. O Sr. Emílio informou que 

ocorreu no dia 08 uma reunião com estabelecimento de 

regra provisória, com níveis mínimos, que está em vigor e 145 

sendo respeitado, ressaltou que ocorreram chuvas 

consideráveis em janeiro, mencionou o nível dos 

reservatórios, disse que estão em recuperação, relatou 

sobre as discussões dos volumes que deveriam ser 

mantidos, observou que os volumes úteis dos reservatórios 150 

estão muito baixos e que como está chovendo em outros 

estados a geração de energia está sendo dividida. 

O Coordenador ponderou que a proposta para o CRH 

deveria ser de médio e longo prazo, onde o GT deve se 

ater aos usos múltiplos e que este é um problema que não 155 

se resolve de imediato e que se não houver chuva é muito 

difícil resolver este problema, e que a CT-UM também 

não tem como resolver este problema a curto prazo. O 

Coordenador prosseguiu com o que seria a proposta de 

relatório para o CRH, falou sobre o que está sendo 160 

discutido, quais os principais itens de atenção e o que o 

GT deveria ter como meta, prosseguiu colocando a ideia 

para contribuições, continuou pontuando que o relatório 

para o CRH deveria situar o mesmo sobre a situação 

existente. 165 

A Sra. Suraya completou que o CRH deveria encaminhar 

um ofício à ANA falando da importância de um estudo e 

das regras operativas do sistema e eu o setor de recursos 

hídricos, não tem como exigir nada, pois não tem nada 

oficial, prosseguiu dizendo que a CT deveria acompanhar 170 

o trabalho do GT criado e contribuir com as discussões. O 

Coordenador completou que pensou que as regras 

deveriam ser estabelecidas com um pouco mais de 

critérios pelos órgãos gestores. O Sr. Denis completou que 

as regras podem ser criadas, mas quem decide é o NOS e 175 

que são muito fechados, pois pediu para a empresa de 

planejamento, qual os planos para a região sudeste e não 

obteve retorno, sendo que assim é difícil sem ter 

planejamento de energia e o que está sendo feito para 

melhorar a oferta de energia para a região. O Coordenador 180 

completou que com as informações do Sr. Emílio e do Sr. 

Hiroaki é possível fazer um modelo de relatório para 

encaminhamento ao CRH. 

Ficou determinado que na próxima reunião da CT-UM em 

28/01 será fechado a base do relatório, já com as ideias 185 

bem consolidadas. 

O Sr. André Elia completou dizendo que a expectativa é 

determinar um volume mínimo, está seria uma proposta 
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rápida, para depois com tempo estudar uma solução 

definitiva para os 3 reservatórios em questão, em torno de 190 

20%, o Sr. Emílio informou que existia uma proposta de 

defluência, mas que para Jurumirim e Xavantes seria 

interessante os 20%. 

Todos os participantes concordaram com a proposta de 

encaminhamento. 195 

 

O Coordenador informou que a próxima reunião da CT-

UM será no dia 28/01/21, por vídeo conferência. 

 

4. Encerramento: Nada mais havendo a tratar na Reunião 

Ordinária da CT-UM, o Coordenador agradeceu a 

presença de todos e foi dada por encerrada a reunião. 

 

Luiz Fernando Carneseca 

Coordenador da CT-UM 

 

Luís Filipe Rodrigues 

Relator da CT-UM 


