
MEMÓRIA DA 7ª REUNIÃO 

Barragens 

Data: 21/06/2017 

Participantes: conforme lista de presença. 

 

ASSUNTOS DISCUTIDOS 

 

 Abordagem sobre o encaminhamento ou não do Decreto de Criação do Comitê 

Paranaense de Segurança de Barragens, posicionamento sobre os órgãos e 

instituições participantes, tendo em vista a informação emitida pela Adriana 

(SANEPAR) de que já havia um Núcleo Regional do CBDB para o tema; 

 Como viabilizar maior controle das barragens, atualização cadastral, bem como a 

viabilização da análise dos planos de barragens, por meio de possível parceria com 

o CREA-PR; 

 DNPM – publicação de novas portarias no ano de 2017, barragens de rejeitos 

cadastradas e já vistoriadas, existência de uma metodologia de avaliação, bem 

como a informação da criação de um grupo nacional de fiscalização – força tarefa. 

 Quais as prioridades do grupo; 

 Atuação da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (CEPDEC), atuação 

na prevenção, possui sistema informatizado SISDC, possui o GEODC com o 

georeferênciamento das barragens e residências próximas, possui ferramenta para 

cadastro das residências em local de risco, possui a ferramenta de emissão de SMS 

para emitir alertas, dentre outras; 

 Elencar locais de maior vulnerabilidade para projeto piloto. 

 

DELIBERAÇÕES 

 Ficou estabelecido que seja dada continuidade na criação do Comitê Paranaense de 

Segurança de Barragens; 

 Ten. –cel. Barros e Ten. Cassandra, viabilizar encontro com as Diretorias das 

instituições e órgãos (IAP, AGUASPARANÁ, CREA-PR e COPEL), explicando a 

importância da criação do Comitê Paranaense de Segurança de Barragens, para 

obter um posicionamento formal; 

 Isabela (COPEL) – viabilizar reunião entre a CEPDEC e a COPEL para falar sobre a 

ferramenta de cadastramento de residência em locais de risco, potencializar esta 

ferramenta com a parceria entre a COPEL e CEPDEC; 

 Ten. Cassandra, estabelecer um calendário de reuniões, sendo 1 reunião a cada 2 

ou 3 meses; 

 Isabela (COPEL) verificar junto a Adriana quem são os participantes do Núcleo 

Regional do CBCD, para realizar convite de participação nas reuniões do Comitê 

Paranaense de Segurança de Barragens; 



 Ronaldo Moyle (DNPM) – repassar os dados das barragens de rejeito para serem 

inseridas no GEODC e as portarias recém publicadas para inclusão no site da 

CEPDEC. 

 

DATA E LOCAL DA PRÓXIMA REUNIÃO 

 

Data: à definir 

Horário: 09h00min  

Local: CEGERD, Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil. 

Endereço: Rua Jacy Loureiro dos Campos, s/n, 1º andar, Ala “C”, Centro Cívico,  

Curitiba – PR. 


