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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) 

FAESP Gilmar Ogawa  

AESABESP Mariza Guimarães Prota (S) 

AESABESP Ester Feche G. de A. Juliano 

 

Membros Ausentes Entidades com Justificativa 

 

CONVIDADOS 

Entidade Representante 

  

 

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

 

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

enviada aos membros em 02/02/2021 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 

aproveitou para informar as regras para a realização da 

reunião por videoconferência, o Coordenador retomou a 15 

palavra para esclarecer que esta reunião é para fechar o 

relatório elaborado pelo DR. Hiroaki Makibata e envio do 

mesmo ao CRH, e informou aos membros que foi 

comunicado à Secretaria Executiva do CRH que o 

relatório será enviado após o fechamento nesta reunião, 20 

para envio aos conselheiros do CRH, comunicou que no 

dia da reunião do CRH o mesmo fará uma breve 

exposição sobre o assunto, assim como as conclusões da 

CT-UM. 

O Coordenador mencionou que outro assunto tratado com 25 

a SE do CRH foi o calendário da CT-UM, assim como as 

demandas do conselho e as alterações de membros da CT-

Um com a renovação dos membros da Sociedade Civil. O 

Coordenador prosseguiu fazendo um breve relato sobre a 

reunião do GT-Paranapanema, descreveu aos participantes 30 

a fala do Sr. Joaquim Gondim Superintendente da ANA, 

sobre a competência da regulação que é da ANA, falou 

que GT tem prazo de 180 dias para propor as condições de 

operação dos reservatórios, ressaltou ainda sobre o 

volume útil em relação ao volume total dos reservatórios, 35 

pois existe um volume morto muito grande, e informou 

que a proposta da ANA é estabelecer faixas de operação, 

usando a experiência obtidas em outras Bacias, com 3 ou 

4 faixas de operação, relatou que a ANA ficou de 

formular um relatório para apresentação aos membros do 40 

GT e que existe a necessidade de consulta pública e que o 

primeiro documento estará disponível no começo de 

março, o Coordenador informou que assim que o 

documento estiver disponível trará o mesmo para análise 

dos membros da CT-UM. 45 

O Coordenador informou que ocorreu no dia 05/02/2021 

uma nova reunião da Sala de Crise do Paranapanema, 

onde houve a apresentação por parte do CEMADEM do 

cenário climatológico para este ano, sendo que as 

previsões não são animadoras para os próximos meses, 50 

informou que as condições deste ano são um pouco piores 

do que no ano passado, e que foi feita uma proposta para a 

ONS de reduzir um pouco a vazão no reservatório 

Xavantes. O Sr. Gilmar Ogawa representante da FAESP 

questionou se tem ideia de como está á questão da geração 55 

de energia nesta região e se tem algum trabalho para 

intensificar a questão da utilização de energias alternativas 

de geração, o Coordenador respondeu que a produção de 

Energia Eólica diminuiu por conta da queda dos ventos, 

que a dependência da Hidroelétrica é maior e que estão 60 

usando as Termoelétricas, sendo o grande problema o 

baixo nível de água nos reservatórios, que afeta os usos 

múltiplos, sendo que uma das primeiras solicitações feitas 

à ANA foi o levantamento de todas as captações nos 

reservatórios, para saber de fato quem são os usuários da 65 

Bacia. O Sr. Gilmar perguntou quem controla melhor os 

usuários da Bacia, o Coordenador esclareceu os fatos 

dizendo que o DAEE tem intensificado a mobilização no 

Paranapanema. 

O Coordenador iniciou a análise do relatório para o CRH 70 

e observou que é necessário identificar onde tem 

captações dos municípios ou empresas de saneamento nos 

reservatórios, e que eles tem que se adaptar as novas 

condições dos mesmos. A Sra. Cristina Maria C. L. 

Barrichello representante da SIMA/SABESP informou 75 

que da parte da empresa não tem problemas e propôs 

alteração nesta questão das captações e no item 9 do 

relatório. O Coordenador completou que é necessário 

fazer a adequação das captações, na sequencia passou a 

palavra para o Sr. Gilmar que sugeriu que o 80 

esclarecimento feito pelo Coordenador observando o 
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Nível Útil do reservatório e informando que o Volume 

Morto que ainda tem uma reserva considerável. 

O Sr. André Elia Netto representante da Única ressaltou 

que é importante deixar claro no relatório que não é 85 

permitido utilizar as descargas de fundo para 

regularização dos reservatórios e que o N.A. mínimo deve 

ser respeitado. O Coordenador esclareceu a operação em 

questão e o Sr. André reforço que não se pode permitir a 

operação abaixo do N.A. mínimo. 90 

O Sr. Gilmar fez um breve relato sobre a visita feita por 

ele a ONS, com informações e impressões, o Coordenador 

esclareceu que todas as regras são estabelecidas pela ONS 

e que hoje estão conversando com à ANA para que esta as 

estabeleça e por este motivo o assunto tem vindo para 95 

discussão na CT, o Coordenador explicou os gráficos do 

item 12 e sugeriu observações. 

Demais membros apresentaram sugestões para as 

conclusões do relatório e em consenso foi fechada uma 

versão final para envio ao CRH. 100 

O Coordenador colocou em apreciação e a versão final do 

relatório foi aprovada por unanimidade. 

 

 

O Coordenador informou que a próxima reunião da CT-105 

UM será no dia 24/02/21, por vídeoconferência. 

 

3. 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 


