
ATA DA 3ª REUNIÃO DA CAMARA TÉNICA DE PESQUISA E EXTENSÃO  DO 1 

COMITÊ DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS CINZAS, ITARARÉ, 2 

PARANAPANEMA 1 E PARANAPANEMA 2  3 

 CBH - NORTE PIONEIRO  4 

 5 

DATA:06/05/2014, das 9:00 às 10:40 hrs 6 

Local: na sala do Colegiado de Historia do CCHE do Campus Jacarezinho da UENP 7 

(antiga FaFija), situada na Rua Pe. Melo, 1200, Jacarezinho/PR. 8 

PAUTA: 9 
1- Apreciação do Projeto do PCH Foz do Anta, no rio Cinzas; 10 

2- Informes gerais. 11 

PARTICIPATNES  12 

AÉCIO RODRITUES DE MELLO- UENP/FAFICOP 13 

KARINE INOCÊNCIO GASSNER - PREFEIRTURA DE PINHALÃO 14 

GANDY NEY DE CAMARGO - SANEPAR 15 

ROSA MARIA GONZAGA BACCO - IAP 16 

LAÉRCIO RIBEIRO RENÓ - UENP 17 

CONVIDADOS 18 

JORGE LUIZ VAINE- AGUASPARANÁ 19 

RELATORA: ANGELA MARIA RICCI AGUASPARANÁ 20 

ASSUNTOS DISCUTIDOS: às nove horas, na sala da coordenação do colegiado de 21 

História do CCHE, do Campus de Jacarezinho da UENP,o Sr. Aécio Coordenador da 22 

Câmara, iniciou a terceira reunião da Câmara Técnica, tendo como pauta o Projeto do 23 

PCH do Foz do Anta. o Sr. Vaine (AGUASPARANÁ) informou sobre a situação da 24 

outorga prévia, informando que já foi dada até 2018 e a empresa está dentro da 25 

legislação específica com relação a vazão, mas cabe ao IAP liberar a licença de 26 

implantação da Hidroelétrica, sugerindo que se encaminhasse ao Grupo especializado 27 

do IAP em Curitiba as informações relativos ao Salto para uma análise do local antes 28 

de se liberar a licença de instalação. Inclusive o Sr. Vaine (AGUASPARANÁ) relata que 29 

faz parte do grupo específico de análise do IAP e irá contatar para dar maior 30 

esclarecimento sobre o Salto. A Sr. Rosa (IAP) explica que o escritório  da regional 31 

não tem técnicos com conhecimento de hidroelétrica e somente Curitiba possui esse 32 

grupo específico para a análise.A Sr. Karime questiona a parte da vazão e como isso 33 

iria afetar o Salto. O Sr. Vaine discorreu sobre as técnicas de análise para a outorga 34 

com base no Q7-10. O Sr. Gandy (SANEPAR) relata que o  Q7-10 será menor que 35 

cinqüenta por cento da vazão. O Sr. Vaine informa que esse estudo se faz pela média 36 

dos últimos setenta anos. A Sr. Karime (PM Pinhalão) relata que o ponto crucial com 37 

relação a Hidroelétrica é com relação ao Salto e sua continuidade. O Sr. Laércio 38 

informa que não tem nada contra a Hidroelétrica desde que haja a continuidade do 39 

Salto. O Sr. Gandy (SANEPAR) sugere  uma proposta ou estudo por parte da empresa 40 

sobre uma medida compensatória sobre a vazão do salto. Informa, ainda, que 41 

solicitou uma análise junto a SANEPAR na questão de proliferação de algas com a 42 

construção da Hidroelétrica. O Sr. Laércio (UENP) informa que protocolou documento 43 

junto ao IAP - escritório de Jacarezinho. A Sr. Rosa informa que não deu o 44 

encaminhamento do documento, solicitando ao Sr Laércio que encaminhe novamente 45 

para enviar por e mail e o original por malote a Curitiba, juntamente com a Carta 46 

especificando a necessidade da continuidade do Salto. O Sr Aécio e o Sr. Laércio se 47 

propuseram a elaborar o documento e encaminhar. A Sra. Rosa do IAP, sugere que 48 



se unam esforços, com a sugestão dessa Carta partir também do Comitê, em 49 

consenso do grupo, ficou estabelecido a elaboração de uma Carta Aberta que informe 50 

a situação do Salto e com a devida fundamentação  reivindique uma solução 51 

compensatória que seja encaminhada para uma Reunião Extraordinária e que seja 52 

encaminhada para os órgão competentes. Fica estabelecida a data de vinte e nove de 53 

maio a próxima reunião as nove horas e trinta minutos no mesmo local, tendo como 54 

pauta a Consolidação da Carta em aberto, e a Minuta da Resolução do Comitê sobre 55 

a Portaria 06/2014.O Sr. Aécio agradece a participação de todos e encerra a reunião. 56 

 57 

 58 

AÉCIO RODRIQUES DE MELO 59 

COORDENADOR  60 


