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AGÊNCIA NACIONAL DE
ENERGIA ELÉTRICA
RESOLUÇÃO

Nt 30, DE Z4

DE.FEVÉREIRO DE 1999

Declara de utilidade pública área necessária
à implantação da 2a etapa da UHE Porto.
Primavera.

. o· orrurroR-GERAL oA AG~N:CIA NACIONAL DE
ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL, no uso de suas atribuições regimentais, de acordo com Deliberação da Diretoria, etendo em vista
o disposto no art. 3ó da Lei no 9.427, de 26 de dezembro de 1996, no
inciso XXXV do art. 4o do. Anexo I,.do Decreto no 2.335, de. 06 de
outubro de 1997, na alfnca."b" do art.151 do Decreto no 24.643, de.
10 de julho de 1934, regulamentado pelo Decreto no 35.851, de 16 de
julho de 1954, no Decreto-lei no.3.365, de·21 .de junho de 1941,.
alterado pela Lei no 2.786, de 21 de maio de 1956 e no art.. 10 da Lei .
no 9.074, de 7 de julho de.1995, alterada pelo art. 3o da Lei no 9.648,
de 27 de . maio de 1998, e o que · consta do Processo no .
48500.001490/98-25, resolve:
.
Art. · ló Declarar de utilidade püblica,' para fins de desapropriação, cm favor da Comparihia Energética de São Paulo - CESP,
a área de terra de propriedade particular no total de 62.855,5320 ha
(sessenta e dois "mil, oitocentos e cinqüenta e cinco hectares, cinqüenta e três declares e vinte centiarcs), nos Municípios de Anaurilândia, Bataguassu, Santa Rita do Rio Pardo, Brasilãndia e Três
Lagoas;' Estado· de Mato Grosso do Sul, e Municípios de Teodoro
Sampaio, Presidente Epitácio, Caiuá, Panorama, Paulicéia, Presidente
Venceslau, Ouro Verde, Santa Mercedes, São João do Pau d' Alho .e
Castilho, Estado de São Paulo e Ilhas localizadas nos Rios Paraná i
Verde, necessária à implantação da segunda etapa do reservatório d'a
Usina Hidrelétrica Porto Primavera.
·
§ 1 o A área de .terra de que trata este artigo se descreve e
caracteriza como abaixo, sendo as coordenadas do sistema UTM
referidas ao Meridiano central de Slo W e totalizando 62.855,5320
ha: ·
· Inicia no ponto 7, de coordenadas N 7.527.274,55 e E
297.301,07, situado no Estado de Mato Grosso do Sul, na divisa do
Canteiro de Obras da Usina Porto Primavera, no limite de.aquisição
do Reservatório da Usina Porto Primavera; cota 259,00m +
50,00rn/hoiiz,; segue pelo limite de aquisição cota 259,00m +
50,00rn/horiz., no sentido da ordem numérica crescente das estacas,
até o ponto 8, de coordenadas N 7.540.197,00 é E 299.175,00, estaca
máxima da aquisição no Ribeirão das Três Barras; segue pelo limite.
de 'aquisição, cota 259,00m + 50,00m/h'oriz., no sentido da ordem
numérica crescente das estacas, até o ponto 9; de coordenadas · N
7.542.023,00 é E 317.775,00, estaca máxima da aquisição no Ribeirão··
Machado; segue pelo limite de aquisição, cota 259,00m + 50,00m/horiz., no sentido da ordem numérica crescente das estacas, acé o ponto
10, de coordenadas N 7.545.257,00 e E 331.830,00, estaca situada na
lateral da faixa . de domínio da Estrada da Prefeitura Municipal de
Anaurílândia, travessia do Ribeirão Quiterói; segue pelo limite de .
aquisição, cota 259,00m + 50,00m/horiz., no sentido da ordem nu~ mérica crescente das estacas até o ponto _11, de coordenadas N
7.549.062,00 e E 328.535,00, estaca máxima da aquisição no Rio
Quiterói; segue pelo limite de aquisição, cota 259,00m + 50,00mlhoriz., no sentido da ordem numérica crescente das estacas, até o ponto
12, de coordenadas N 7.564.275,00 e E 348.721,00, estaca situada na
lateral da faixa de domínio da Estrada da Prefeitura Municipal de
Anaurilândia; travessia do Ribeirão Quebracho; segue pelo limite de
aquisição, cota 259,00m · + 50,00m/horiz., no sentido da ordem numérica crescente 'das estacas, até o · ponto 13, de coordenadas N
7.565.020,00 e E 348.254,00, estaca máxima, da aquisição no Ribeirão Quebracho, divisor dos municípios de Anaurilândia e Bataguassu; segue pelo limite de aquisição, cota 259,00m + 50,00rn/horiz.,no sentido da ordem numérica crescente das estacas, até o ponto
14, de coordenadas N 7.577.330,00 e E 355.755,00; estaca inicial do
degrau altimétrico passando da cota 259,00m + 50,00mlhoriz., para à
cota 259,20m + 50.00mlhoriz.; segue pelo limite de aquisição, cota
259,20m + 50,00m/horiz., no sentido da ordem numérica crescente
das estacas, até o ponto 15, de coordenadas N 7.589.573,00 e E
362.612,00, estaca situada na lateral da faixa de domínio da Estrada
da Prefeitura Municipal de Bataguassu; segue pelo limite de aquisição, cota 259,20m + 50,00m/horiz., no sentido. da ordem numérica
'crescente das estacas, até o pontol6, de coordenadas N 7.596.974,00 .
e E 370.634,00, estaca situada na lateral da faixa de domínio da
Rodovia Federal Manoel da Costa Lima (BR 267), do.DNER - Departamento Nacional de Estradas de Rodagem; segue pelo limite de
aquisição, cota 259,20m + 50,00mlhoriz., no sentido da ordem numérica crescente das estacas, até o ponto. 17, de coordenadas N
7.601.814,00 e E 354.806,00, estaca situada na lateral da faixa de
domínio da Estrada da Prefeitura Municipal de, Bataguassu; segue
pelo limite de aquisição, cota 259,20m + 50,00m/horiz., no sentido da
ordem numérica crescente das estacas, até o pontoIS, de coordenadas
N 7.597.080,00 e E 329.315,00, estaca máxima da aquisição no Rio
Pardo, divisor dos municípios de Bataguassu e Santa Rita do Pardo;
segue pelo limite de. aquisição, cota 259,20m + 50,00mlhoriz., no
sentido da ordem numérica crescente das estacas até o ponto 19, de
: coordenadas N 7.617.647,00 e E 374.074,00, estaca máxima de aquisição no Rio Taquaruçu, divisor dos municípios de Santa Rita do
Pardo e Brasilândía; segue pelo limite de aquisição, cota 259,20m +
50,00rn/horiz.; no sentido da ordem numérica crescente das estacas,
até o ponto 20, de coordenadas N 7.616.462,00 e E 384.503,00,
estaca inicial do degrau altímétrico, passando da cota 259,20m +
50,00m/horiz., para cota 259,70m + 50,00m/horiz.; segue pelo limite
de aquisição, cota 259,70m + 50,00m/horiz., no sentido da ordem
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numérica crescente das estacas, até o ponto 21, de coordenadas N aquisição, cota 262,80m, no .sentido.da ordem numérica.decresceme
das estacas, até o ponto- 49, de coordenadas N J.636.527,00 e· E
7.637.352,00 'e E 398.189,00, estaca inicial do· degrau altimétrícó,
415.408,00, estaca situada na linha divisora dos municípios de Paupassando da cota 259,70m + 50,00mlhoriz., para cota 260,00m +
50,00m/horiz.; segue pelo limite de aquisição, cota 260,00m + .: 'licéia e. Santa Mercedes; segue pelo . limite de. aquisição, cota·
262,80ni,.no sentido da ordein numérica decrescente·das. estacas, até
50,00m/horiz., no sentido da ordem numérica crescente das estacas,
o ponto 50, de coordenadas N 7.636.102,00 e E 416.436,00, estacá
até ó ponto 22, de coordenadas N 7.~50.175,43 e E 400.218,20,
máxima · de aquisição . no· Ribeírão das Marrecas, divisor · dos muestaca de término da transição do limite de. aquisição, passando da
nicípios de Santa Mercedes· e Panorama; segue pelo limite de aquicota 260,00m + 50,00m/horiz., para cota 264,00m; segue pelo limite
sição, cota 262,80m, no sentido da ordem numérica decrescente das
de aquisição, cota 264,00m, no sentido da ordem numérica crescente
estacas, até o ponto. 51; de coordenadas N 7.638.190,00 e. E
das. estacas, até o ponto23, de· coordenadas N 7.653.066,45 e· E·
412.376,00, estaca na cota 262,80m; segue pelo limite. de aquisição,
401.330,30, estaca ria cota 264,00m; segue pelo limite de aquisição,
cota 262,80ni, no sentido da ordem numérica decrescente das estacas,
cota 264,00m, no sentido da ordem numérica·crescente das estacas,
acé o ponto 52, de coordenadas N · 7.637.612,00 e E 409.615;00,
até o ponto 24, de coordenadas N 7.659.432,00 e E 398.596,00,
estaca de início da transição do limite de aquisição, passando da cota
estaca situada na lateral da faixa de domínio da Estrada da' Prefeitura
262,80m, para a cota 260,00m + 50,00m/horiz:; segue pelo limite. de
Municipal de Brasilãndia, travessia do Rio Verde; segue pelo limite
de aquisição, cota 264,00m, no sentido da. ordem numérica·crescente . . aquisição, cota 260,00m + 50,00mlhoíiz., no sentido da ordem numérica decrescente das estacas, até o ponto 53, de coordenadas N
das estacas, até o ponto 25, de coordenadas N 7.676,508,00 e E
7.633.134,25 e E 406.546,72, estaca final do degrau: aítimétrico, pas379.040,00, estaca. máxima. da aquisição no Rio Verde, . divisor dos
municípios de Brasilândia e Três Lagoas; segue. pelo limite de aqui- · sando· da cota 260,00m + 50,00mlhoriz., para a cota 259,70m +
50,00m/horiz.; segue pelo limite de aquisição, cota 259,70m +
sição, cota 264,00m, no sentido da ordem numérica crescente das
50,00m/horiz, no sentido da ordem numérica decrescente das estacas,
estacas, até o ponto '26, de coordenadas N 7,660.807,00 e E
até o ponto 54; de coordenadas N 7.618.022,00 e E 403:716;00;
406.807,00, estaca inicial do degrau altimétrico, passando da cota
estaca situada na lateral da faixa de domínio da Estrada da Prefeitura
264,00m,_para a cota 264,40m; segue pelo limite de aquisição, cota
Municipal de Panorama, travessia do Rio do Peixe; segue pelo limite
264,40m, no sentido da ordem numérica crescente das estacas, até o
de aquisição; cota. 259,70m · + 50,00mlhoriz., no sentido da ordem
ponto 27, de coordenadas N 7.664.972,00 e E 412.195,00, estaca
numérica decrescente das estacas, até o ponto 55, de coordenadas N
inicial do degrau altimétrico, passando da cota 264,40m, para cota
264,70m; segue pelo limite de aquisição, cota 264,70m, no sentido da . 7.614.721,00 .e E 413.150,00, estaca situada ria linha· divisora dos
ordem numérica crescente das estacas, até o ponto 28, de coordenadas . municípios de Panorama e Ouro Verde; segue pelo limite de aquiN 7.669.030,00 e E 415.875,00, estaca inicial do degrau altimétrico, · sição, cota 259,70m +.50,00m/horiz., no sentido dá ordem numérica
decrescente das estacas, até o ponto 56, . de coordenadas N
passando da cota 264,70m, para cota 265,00m; segue pelo limite de
7.610.871,00 e E 419.283,00, estaca máxima de aquisição no Rio do
aquisição, cota 265,00m no sentido da ordem numérica crescente das
Peixe, divisor de municípios de Ouro Verde. e Presidente. Venceslau;_
estacas, até o ponto 29, de coordenadas N 7.673.264,06 e E
418.908,99, estaca inicial do degrau altimétrico, passando da cota· segue pelo ·limite de aquisição, cota 259,70m + 50,00m/horiz.; no
sentido da ordem numérica decrescente das estacas; até o ponto 57,
265,00m;_ para cota 265,SOm; segue pelo limite de aquisição, cota
de coordenadas N 7.611.688,00 ·c:c·'412.068,00, ·estaca· situada na
265,50m, no sentido da ordem numérica crescente das estacas, até o
linha divisora dos municípios de· Presidente Venceslau e -Caiuã; segue
ponto 30, de coordenadas N 7.682.874,10 e E 424.917,92, estaca
pelo limite de aquisição, cota 259,70m + 50,00rn/horiz., no sentido da
inicial. do degrau altimétrico, passando da cota 265,50m, para cota
ordem numérica decrescente dá estacas. até: Ó ponto 58; de COOrc
266,00m; segue pelo limite de aquisição, cota 266,00m, no sentido da
denadas N 7.618.118,00 e E 398.264,00, estaca de té,rminç, da tran-.
ordem numérica crescente dasestacas, até o ponto 3.1, de coordenadas
sição do limite de aquisição, passando da cota 259,70rit + 50,00m/h9N 7.688.564,02 e E 431.037,49, estaca inicial do degrau altimétrico,
riz., para a cota 260,00m; · segue pelo · limite . de aquisição, cota
passando da cota 266,00m, para cota 266,30m; segue pelo limite de
260,00m, no sentido da ordem numérica decrescente das estacas, até
aquisição, cota 266;30m, no sentido da ordem numérica crescente das
o ponto 59, de coordenadas N 7.598.327,00 e E 392.087,00, estaca de
estacas, até o ponto 32, de coordenadas N. 7.700.961,15 e E
início da transição dóIimite de aquisição, passando da cota 260,00m,
433.940,33, situado na divisa do Canteiro de Obras da Usina. Jupiá;
para a cota 259,20m + 50,00m/horiz.; segue pelo limite de aquisição,
segue acompanhando a divisa do Canteiro de Obras da Usina Jupiã,
coca 259,20m + 50,00m/horiz., no sentido da ordem numérica deaté o ponto 33, de coordenadas N 7.700.942,14. e E 434.147,86,
-crescentedas .cstacas, até o ponto 60, de coordenadas N 7 .594.150,00
situado _na margem direita do Rio Paraná; divisor dos Estados de
Mato Grosso do Sul e São Paulo; atravessa o Rio Paraná, até sua . e E 386.237 ,00, escaca de. término da transição do limite de aquisição,
passando da cota 259,20m + 50;00rn/horiz., para a cota 260,00m;
margem esquerda, Estado de São Paulo, até o ponto 34; de cosegue pelo limite de aquisição, cota 260,00m, no sentido da ordem
ordenadas N 7.700.833,00 e E 435.172,00, segue acompanhando a
numérica decrescente das estacas, até o ponto 61; de coordenadas N
divisá do Canteiro de Obras da Usina Jupiá, até o ponto 35, de
7.591.297,00 e E 380.682,00, estaca situada na lateral da faixa de
coordenadas N 7.700.768,00 e E 435.723,00, situado no limice de
domínio da Rodovia Estadual Raposo Tavares (SP 270), do DER - .
aquisição, cota 266,30m; segue pelo limite de aquisição, cota
Departamento Estadual de Estradas de Rodagem; segue pelo limite de
266,30m, no sentido da ordem numérica decrescente das estacas, até
aquisição, cota 260,00m, no· sentido da ordem numérica, decrescente
o ponto 36i de coordenadas N 7.684.267,00 e E 436.530,00, estaca
das 'estacas, até o ponto 62, de coordenada N 7.588.586,00 e E
final do degrau altimétrico, passando da cota 266,30m, para a· cota
379.139,00, estaca de início da transição· do .limite de aquisição,
266,00m; segue pelo Iimitcde aquisição, coca 266,00m, no.sentido da
passando da cota 260,00m, para a cota 259,20m
50,00m/horiz:;
.ordem numérica decrescente das estacas; até o ponto 37, de cosegue pelo limite de aquisição, cota 259,20m + 50,00m/horiz., no
ordenadas N 7.680.117,00 e E 426.774,00,. estaca final do degrau
sentido da ordem 'numérica decrescente das estacas; até o ponto 63,
altimétrico, passando da cota 266,00m, para a cota 265,50in; segue
de coordenadas N 7.580.000,00 e E 385.220,00, estaca máxima de
pelo I imite de aquisição, cota 265,SOm,no sentido da ordem numérica
aquisição no Córrego Santa Cruzinha, .divisora dos ·municípios de
decrescente das estacas, até o ponto 38, de coordenadas N
Presidente Epitácio e Caiuá; · segue pelo limite de aquisição, coca
7.670.935,00 e E 428.368,00, estaca final do degrau altimétrico, pas259,20m + 50,00m/horiz., no sentido da ordem numérica decrescente
sando da cota· 265,50m, para a cota 265.00; segue pelo limite de
das estacas, _até o ponto 64, de coordenadas N 7.573.136,00 e E
aquisição, cota 265,00m, no sentido da ordem numérica decrescente
392.683,00, estaca máxima de aquisição no -Rio: Santo Anastácio;
das cstacas.. até o ponto 39, de coordenadas N 7.659.403,00 e E
segue .pelo limite de aquisição, cota 259,20m + 50,00m/horiz., no
433.526,00, estacamãxima da aquisição no Rio Aguapeí, divisor dos
sentido da ordem numérica decrescente das estacas, até o ponto 65,
municípios de Castilho e São João do Pau D'álho; segue pelo limite
de coordenadas N 7.578.397,00 e E 383.350,00, estaca situada na
de aquisição, cota 265,00m, no sentido da ordem numérica decreslinha divisora dos municípios de Caiuá e· Presidente Epitácio; segue
cente das estacas, até o ponto 40, de coordenadas N 7.660.036,00 e E
pelo limite de aquisição, cota 259,20m + 50,00m/horiz., no sentido da
428.852,00, estaca situada na linha divisora dos municípios de São
ordem numérica decrescente das estacas, até o ponto 66, de coJoão do Pau D'álho e Paulicéia; segue pelo limite de aquisição, cota
ordenadas N 7.574.738,00 e E 373.788,00, estaca situada na lateral da
265,00m, no sentido da ordem numérica decrescente das estacas, até
faixa de domínio da Estrada da Prefeitura Municipal de Presidente
oponto 41, decoordenadas N 7.666.469,00 e E 422.072,00, estaca
Epitácio, travessia do Córrego dos Xavantes; segue pelo limite · de
final do degrau ahimétrico, passando da cota 265,00m,para a cota
aquisição, cota 259,20m + 50,00m, no sentido da ordem numérica
264;70m; segue pelo limite de aquisição, cota 2_64,70m, no sentido da
decrescente· das estacas, até o ponto 67, de coordenadas N
ordem numérica decrescente das estacas, até o ponto 42, de .co7.570.277,75 e. E 365.784,85, estaca final do degrau altimétrico, pasordenadas N 7.661.358,00 e E 417.344,00, escaca final do degrau
sando da cota. 259,20m + 50,00rn/horiz., para a cota 259,00m +
alrimétrico, passando da cota 264,70m, para acota 264,00m; segue
50,00mlhoriz:;·'segue pelo limite de aquisição, cota 259;00m +
pelo limite de aquisição na transição entre a cota 264,00m e a cota
50,00m/horiz., no sentido da ordem numérica decrescente das estacas,
260,90m + 50,00rn/horiz;, na ordem numérica decrescente, até o ponaté o ponto 68, de coordenadas N 7.560.768,00 e E· 367.428,00,
to· 43, de coordenadas N 7 .659.565,00 e E 409.600,00, estaca final do
estaca situada na lateral da faixa de domínio da-Estrada dá Prefeitura
degrau·altimétríco, passando da cota 260,99m + 50,00mlhoriz;, para a
Municipal de Presidente Epitácio, travessia do Ribeirão, das Anh!,1~ ·
cota 260,40m + 50,00m/horiz; segue pelo limite de aquisição, cota
mas; segue pelo limite de aquisição, cota 259,00111 .+· 50,00mlhoriz.,
260,40m + 50,00m/horiz., no sentido da ordem numérica decrescente
no. sentido da 'ordem· numérica decrescente das. e.sJacas,.até ponto
das estacas, até .o ponto 44, de coordenadas N 7.652.767,00 e E
69, decoordenadas N 7.542.327,00 ee 358.422,00, estaca máxima de
412.105,00,. estaca final do degrau altiméirico, passando da cota
aquisição no Ribeirão Água Sumida, divisor dos municípios de- Prc260,40in + 50,00m/horiz., para a cota 260,20m + 50,00m/horiz.; sesídente Epitácio e Teodoro Sampaio; segue pelo limite de aquisição,
. gue pelo limite de aquisição, cota 260,20m + 50,00m/horiz., no sencota 259,00m + 50,00mlhoriz., no sentido da· ordem numérica detido da ordem numérica decrescente das estacas, até o ponto 45, de
crescente das estacas, até o ponto 70, de coordenadas N 7.531.992,00
coordenadas N 7.650.879,27 e E 412.214,07, estaca filial 'do degrau
e E 339.275,00, estaca máxima de aquisição no· Córrego Laranja
altimétrico, passando 'da cota 260,20m + 50,00rn/horiz., para .a cota
Azeda; segue pelo limite de aquisição, coca 259,00m + 50,00m/horiz.,
260,00m + 50,00m/horiz.; segue pelo limite de aquisição, cota
no sentido da ordem numérica decrescente das estacas; até o ponto
260,00m + 50,00m/hori:t:, no sentido da ordem numérica decrescente
71, de coordenadas N 7.530.382,oo·e E 339.771,00, estaca máxima da
dás estacas, até o ponto. 46, de coordenadas N 7.643.782,00- e E
aquisição · no. Córrego Guaná, divisor dos municípios de Teodoro
411.576,00, estaca de término da transição dó limite de aquisição,
Sampaio e Rosana; segue acompanhando o Córrego Guaná, à jusante
passando da cota· 260,00m · + 50,00mlhorii., para a cota 262,80m;
até o ponto 71A, de coordenadas N 7.531.l30,00· e E 329.840,00,
segue pelo limite de aquisição, cota 262,80m, no sentido da ordem
limite máximo do Reservatório da Usina Porto Primavera - 1ª Fase,
numérica decrescente das estacas, até o ponto 47, de coordenadas N
cota 253,00m (remansada); segue pela cota _253,00m(remansada), no
7.643.075,00 e E 411.392,00, estaca de início da transição do limite
sentido montante do Rio Paraná, até o ponto 70A, de coordenadas N
de aquisição, passando da cota 262,80m, para a cota 260,00m +
7.534.110,00 e E 337.948,00, limite máximo da cota, no Córrego·
50,00mlhoriz.; segue pelo limite de aquisição, cota 260,00m +
Laranja Azeda; · segue pela cota 253,00m (remansada), no sentido
50,00m/horiz., no sentido da ordem numérica decrescente das estacas,
montante do Rio Paraná, até o ponto 69A, de coordenadas N
aié o ponto 48, de coordenadas N 7.639.166,00 e E 411.464,00, estaca
7.545.605,00 e E 353.965,00, limite máximo da cota, no Ribeirão
de ténnino da transição do limite. de aquisição, passando da cota
Água Sumida; segue pela cota 253,00m (remansada), no sentido mon260,00 + 50,00m/horiz., para a cota 262,80in; segue pelo limite de
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tante do Rio Paraná, ar.é o ponto 68A. de coordenadas N 7.558.675,00
e E 370.025,00, limite máximo da cota, no Ribeirão das Aohumas;
segue pela cota 253,00m (remansada), no sentido montante do Rio.
Paraná, até o ponto 66A, de coordenadas N 7.575.298,00 e E
371.090,00, limite máximo da cota, no Córrego dos Xavantes; segue
pela cota 253,00m (remansada), no sentido montante do Rio Paraná,
até o ponto 63A, de coordenadas N 7.582.529,QO e E 381.770,05,
limite máximo da cota, no Rio Santo Anastácio; - segue pela cota
253,00m (remansada). no sentido montante do Rio Paraná, ar.é o
ponto 61A, de coordenadas N 7.591.398,00 e E 380.702,00, situado
no encontro da cota com a lateral da faixa de domínio da Rodovia
Estadual Raposo Tavares (SP 270) do DER -·Departamento de Estradas de Rodagem; segue pela cota 253,00 (remansada), no sentido
montante do Rio Paraná, ar.é o ponto 59A, de coordenadas N
7.597.752,00 e E 392.920,00, limite máximo da.cota, no Córrego do
Veado; segue pela cota 253,00m (remansada), no sentido montante do
Rio Paraná, ar.é o ponto 58A, de coordenadas N 7.619.680,00 e E
395.898,00, situado na Região da Lagoa São Paulo; segue pela cota
253,00 (remansada), no sentido montante do Rio Paraná, ar.é o ponto
56A, de coordenadas N 7.610.920,00 e E 419.156,00, limite máximo
da cota, no Rio do Peixe; segue pela cota 253,00m (remansada), no
sentido montante do Rio Paranã; ar.é o ponto 53A, de coordenadas N
7.633.345,00 e E 405.960,00, situado no encontro da cota com a
margem esquerda do Rio Paranã, Estado de São Paulo; atravessa o
Rio Paraná, até sua margem direita, Estado de Mato Grosso do Sul,
ar.é o ponto 21A. de coordenadas N 7.634.525,00 e B 405.230,00,
situado no encontro da margem direita do Rio Paraná com a cota
253,00m (remansada); segue pela cota 253,00m (remansada), no sentido jusante do Rio Paraná, ar.é o ponto 20A, de coordenadas N
7.632.698,00 e ij 392.531,00, limite máximo da cota no Rio Taquarí;
segue pela cota 253,00m (remansada), no. sentido jusante do Rio
Paraná, ar.é o pontq 19A, de coordenadas N 7.616.120,00 e E
376.885,00, limite máximo da cota, no Rio 'laquaruçu; segue pela
cota '253,00m .(remansada), no sentido jusante do Rio Paraná, até o
ponto 18A. de coordenadas N 7.601.117,00 e E 347.370,00, limite
máximo da cota, no Rio Pardo; segue pela cota 253,00m (remansada),
no sentido jusante doRio Paraná, até o ponto 16A, de coordenadas N
7.597.081,00 e E 372.398,70, situado no encontro da cota com a
lateral da faixa de· domínio da Rodovia Federal Manoel da Costa
Lima (BR 267), do DNER - Departamento Nacional de Estradas e.
· Rodagem; segue pela cota 253,00m (remansada), no sentido jusante
do Rio Paraná,.até o ponto 13A. de coordenadas N 7.563.920,00 e E
349.328,00, limite máximo da cota, no Ribeirão Quebracho; segue
pela cota 253,00m (remansada), no sentido jusante do Rio Paraná, até
o ponto 11A. de coordenadas N 7.548.728,00 e E 329.768,00, limite
máximo da cota, no Rio Quiterói; segue pela cota 253,00m (remansada), no sentido jusante do Rio Paraná, até o ponto 9A, de
coordenadas N 7.539.060,00 e E 318.918,00, limite máximo da cota
, no Ribeirão Machado; segue pela cota 253,00m (remansada), no
sentido jusante do Rio Paraná, até o ponto 8A, de coordenadas N
7.535.180,00 e E 302.810,00, limite máximo da cota, no Ribeirão das
Três Barras; segue pela cota 253,00m (remansada), no sentido jusante
do Rio Paraná, até o ponto 7A, de coordenadas N 7.527.320,00 e E
297 .480,00, situado no encontro da cota, com a divisa do Canteiro de
Obras da Usina Porto Primavera, Estado de Mato Grosso do Sul;
segue acompanhando a divisa do Canteiro de Obras, ar.é o ponto 7,
onde teve início esta descrição.
·
§ 2o A Companhia Bnergética de São Paulo - CESP deverá
fiscalizar as terras destinadas à formação do reservatório, bem como
as demais necessárias à instalação da mm Porto Primavera, promovendo a gestão sócio-patrimonial das mesmas.
Art. 2o A empresa concessionária referida no art. 1 o fica.
autorizada a promover, com recursos próprios, amigável ou judicialmente, a desapropriação de que trata o artigo anterior, podendo,
inclusive, invocar o caráter de urgência para fins de imissão provisória na posse do bem, nos termos do art. 15 do Decreto-lei no
3.365, de 21 de junho de.1941, alterado pela Lei no 2.786, de 21 de
maio de 1956.
. Art. 3o Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ MÁRIO MIRANDA ABDO
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