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1
2

MEMÓRIA DA 2ª REUNIÃO DE REATIVAÇÃO DO CBH DO BAIXO IGUAÇU –
USUÁRIOS

3

Aos trinta dias do mês de junho de dois mil e vinte um, às quinze horas, estiveram presentes na

4

reunião virtual pelo aplicativo Teams Microsoft: Eneas Machado, Thalita Pereira Schneider,

5

Ellen Almeida, Tatiana Sakagami (IAT – Curitiba), Edson Carlos Flessak (FLESSAK

6

Eletroindústria), Igor Braga, Lucas Riccio, José Rescigno e Diego Seminara (ENGIE BRASIL),

7

Daiana Lauxen e Ivani Engel (BRF), Edenilson Albani, Kellen Braun Tonus,Valdir Dalsante e

8

Celço

9

(COOPERTRADIÇÃO

Arisi

(SANEPAR),

Camila

Cooperativa

Freitas

Agroindustrial),

(COPEL),
Marcos

Andressa

Kerkhoff

Bertoncello

(COASUL

10

Cooperativa Agroindustrial), Murici Chiodelle (ÁGUAS DO VERÊ) e Pedro Dias

11

(ABRAPCH). Após a apresentação dos membros, o Sr. Enéas Machado deu início a exposição

12

de uma apresentação sobre Comitês de Bacia Hidrográfica. Foi explanado sobre o que vem a

13

ser um Comitê de Bacia e a participação dos usuários no mesmo, quais as entidades que

14

originalmente o compunham e foi sugerida uma composição bastante próxima do original. Ao

15

final, foi apresentado um cronograma com os próximos passos para a reativação do Comitê de

16

Bacia do Baixo Iguaçu. Após a apresentação, abriu-se a palavra para os participantes colocarem

17

suas dúvidas e contribuições. A Sra. Thalita Schneider informou a todos que houve um

18

problema com o link de acesso a reunião, e por esse motivo algumas pessoas entraram após a

19

apresentação, sugerindo que os mesmos se apresentassem. O sr. Enéas Machado levantou a

20

possível participação da ABRAPCH e passou a palavra para o sr. Pedro Dias, visto que estavam

21

disponíveis três vagas para o setor de hidroeletricidade e quatro entidades do setor estavam

22

aptas as vagas. O sr. Pedro Dias pontuou que a ABRAPCH tem tentado estar presentes em todos

23

os comitês do Paraná, haja vista a grande quantidade de PCHs espalhadas pelo Estado e,

24

especificamente, na bacia do Baixo Iguaçu. Citou também que a empresa Foz do Chopim

25

Energética é afiliada da ABRAPCH e que a ideia seria a Associação estar presente no comitê

26

representando o grupo das PCHs e CGHs em conjunto com um detentor de outorga já

27

referenciado operando na bacia. Desse modo, visto os vinte projetos de PCHs e CGHs na bacia

28

do baixo Iguaçu, a ABRAPCH reivindicou uma vaga no comitê. O sr. José Rescigno disse que

29

a participação da ABRAPCH era muito bem vinda, e perguntou como havia ficado a

30

distribuição das vagas. Em resposta, o sr. Enéas Machado disse que a sugestão era manter a

31

mesma distribuição que existia originalmente (Copel, Foz do Chopim e Engie) e a ABRAPCH

32

poderia se compor com alguma dessas empresas, ocupando uma cadeira de suplente. O sr. Pedro

33

Dias perguntou se havia algum representante da empresa Foz do Chopim na reunião, pois no

34

Comitê Paraná 3 a ABRAPCH possui uma vaga de titular e a empresa Foz do Chopim uma
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35

vaga de suplente, sugerindo que fosse feita dessa mesma forma também no referido comitê.

36

Outra sugestão do sr. Pedro Dias seria averiguar a possibilidade de migrar uma vaga do setor

37

industrial para a hidroeletricidade. O sr. Edson Flessak pontuou que achava de suma

38

importância a presença da ABRAPCH no comitê visto que as atividades da empresa envolvem

39

diretamente o uso da água além do impacto ambiental que as PCHs e as CGHs causam no corpo

40

hídrico, onde muitas vezes fazem a recomposição da mata ciliar do lago, melhorando o meio

41

ambiente. O sr. Enéas Machado sugeriu em manter a terceira vaga do setor industrial para uma

42

outra indústria que tenha uma outorga considerável para poder participar do comitê. O sr. Pedro

43

Dias confirmou que poderia participar do comitê em composição com a empresa Foz do

44

Chopim, ocupando a mesma vaga (titular e suplente). A sra. Daiana Lauxen indicou a empresa

45

industrial CONSEN. O sr. Marcos Bertoncello se colocou a disposição para compor o setor

46

industrial com a Cooperativa COASUL. O sr. Celço Arisi perguntou se os antigos integrantes

47

permaneceriam na composição do comitê. Em resposta, o sr. Enéas Machado disse que da fase

48

inicial quando o comitê foi concebido, está se tentando manter as membras entidades, mesmo

49

que com outras pessoas. O Sr Enéas também comentou que será averiguada a necessidade de

50

nova aprovação do Conselho Estadual e um novo Decreto. O sr. Edenilson Albani frisou a

51

importância da união entre o IAT e as indústrias para o entendimento entre as partes. A sra.

52

Thalita Schneider pediu para que os participantes deixassem via chat o celular e e-mail para

53

facilitar o contato caso ocorresse algum imprevisto no software utilizado para as reuniões. Não

54

havendo mais contribuições, o Sr. Enéas Machado agradeceu a participação de todos e finalizou

55

a reunião.

56

Link de acesso para gravação da reunião: https://youtu.be/X3PCsOb-n10

57

Ellen Cristina de O. Almeida

Thalita P. Schneider

Engªs Ambientais - Residentes Técnicas
58
59

De acordo,
Danielle Tortato Enéas Souza Machado
Gerência de Gestão de Bacias

60
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