
ATA DA 6ª REUNIÃO DE ASSEMBLÉIA DO GEM MAUÁ

Aos vinte e três dias do mês de agosto de dois mil e treze, às 13:00 horas, no
Clube Ortigueirense no município de Ortigueira, reuniram-se as seguintes
entidades, entre outras: CECS, ELETROSUL, MPF, COPEL, IAP, UEL,
APOMEL. Iniciando os trabalhos, o Sr. Gilmar Schwanka, coordenador do GEM
faz abertura da reunião e passa a palavra ao Dr. Akira que solicita que fique
registrado que acha que a assembléia do GEM deveria ter sido mais divulgada.

Sr. Marcelo Faria Cardoso respondeu que todos os membros das câmaras
técnicas receberam email desde o dia 01/08. E Sr. Gilmar informou que esteve
em reunião no dia anterior e convidou pessoalmente a prefeita e o Sr. Divonei.

Prossegue com um resumo da atuação do MPF com relação a UHE Mauá e
elogiou o CECS no atendimento aos pleitos encaminhados e com relação ao
diálogo que foi estabelecido entre o CECS e o MPF

Na seqüência foi procedida a apresentação por Marcelo Cardoso das atividades
desenvolvidas na CT de Apicultura que comentou as realizações desta CT e seu
principal feito que consiste na construção da unidade de beneficiamento de mel
em conjunto com a Apomel. A seguir Marcelo apresentou as atividades
desenvolvidas na CT de Aqüicultura e Pescadores nesta JAIRO PRES DA
ASSOCIACAO DE PESCADORES DE TB QUESTIONOU que a rampa de
barcos executada com 75 m teria comprimento insuficiente sendo solicitado
aumento o que foi realizado mas com o rebaixamento do nível do reservatório
apresenta dificuldade de acesso, outra questão levantada foi a variações
demasiadas de vazão a jusante da usina o que teria ocasionado danos a
pescadores (perda de barco e petrechos de pesca). Ficou definido que a
pescadora impactada passara seus dados incluindo data, hora e local onde
ocorreu o dano. Jairo questionou ainda sobre o pagamento da rampa de acesso
alegando que a mesma ainda não foi paga pelo CECS. Posteriormente Ana e
Daniel da Apomel questionaram o repasse de verbas que atualmente não são
capazes de possibilitar a compra de equipamento devido ao aumento do valor de
aquisição destes e a instalação de energia elétrica, que ainda não foi realizada
pela Copel. Leonide questionou o valor a redução do valor para construção. Sr.
Marcelo informou que vai agendar CT específica de apicultura e pescadores
para dar resposta as solicitações registradas.

Posteriormente Paulo Rathunde apresentou as principais realizações da CT de
Qualidade da Água e usos Múltiplos realizando uma revisão de toda a
problemática relativa a qualidade da água do reservatório de Mauá e ao uso do
solo e de toda a bacia a montante, informando como o CECS esta articulando
uma ação conjunta de esforços para melhoria ambiental de toda a bacia o que
esta sendo realizado através de um convênio de cooperação técnica atuação
junto a bacia. Daniel da Apomel citou que onde não foi removida a vegetação
esta ocorrendo o acumulo de água parada. Mario Orsi professor da UEL
questionou a possibilidade da instalação de tanques rede no reservatório o que
entra em conflito com o desejo de redução dos nutrientes apontados no
programa. Paulo Rathunde informou que esta é uma iniciativa do ministério da
pesca informando que as concessionárias de energia não foram consultadas.
Claudio do IAP comentou que este órgão esta trabalhando na analise da
capacidade de suporte do reservatório e que os tanques rede só poderão ser
executados mediante licenciamento.



Na seqüência Murilo Barddal comentou os principais feitos da CT de
Biodiversidade informando primeiramente que os dados finais de resgate de
fauna e flora serão apresentados em reunião a ser realizada em 2/09/13. Murilo
comentou que um dos principais feitos desta CT foi a readequação das equipes
de fauna e flora. No resgate de fauna cerca de 13mil animais foram resgatados
numero similar ao que foi resgatado no reservatório de Itaipu que possui uma
área 20 vezes maior que Mauá. No resgate de flora cerca de mil plantas de
diferentes espécies foram resgatadas e estão sendo reproduzidas nos hortos da
Copel e serão utilizadas na recomposição da APP do reservatório. Murilo
destacou ainda que foram desenvolvidos em Mauá procedimentos específicos
que aprofundam a normativa do IBAMA e sugeriu que esta metodologia
desenvolvida seja levada ao IBAMA para que o mesmo incorpore estas diretrizes
em sua normativa. Murilo destacou por fim o pioneirismo e o esforço do CECS
em diversas questões como o resgate de flora durante o enchimento, o resgate
de ninhos/ovos durante o enchimento, resgate de abelhas nativas.

Alba questiona DUP para área correspondente a reposição da mata atlântica e
foi respondido que ainda está com a ANEEL.

Sra. Jacira apresenta CT de Arqueologia, a qual, informou, que se baseia no
acompanhamento dos assuntos do Programa de Patrimônio Arqueológico e de
Patrimônio Histórico, Cultural e Paisagístico, desenvolvidos na área da UHE
Mauá. Programas que ainda se encontram em execução, cuja previsão é serem
concluídos até dezembro/2013. Resumiu que a atuação da CT se pautou em 10
reuniões de agosto/2010 a junho/2013. Nesse período, tiveram destaque a
realização da Oficina de Arqueologia e Educação Patrimonial, em
fevereiro/2011, a mediação para a implantação do Programa de Educação
Patrimonial e Inclusão Social para os indígenas, em julho/2011 e a visita de
reconhecimento da Casa Histórica da Klabin na Fazenda Velha, em
setembro/2011. Após, levou ao conhecimento da Assembleia, as ações e
programas que compreendem o Termo de Ajustamento de Conduta e seu 1º
Termo Aditivo para Patrimônio Cultural da UHE Mauá.

Sr. Gilmar apresenta CT de reassentamento, Desenvolvimento regional e
Mineração

Foi solicitado resgatar o caso Gabriel Gilberto Castorino, Jair Ferreira dos
Santos, Claudio Aparecido de Oliveira Sabino, Jose Antunes (Empregados que
perderam emprego por compra de áreas para reassentamento) para nova
análise.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às15:45 , da qual eu,
Marcelo Faria Cardoso e Soraia Giordani, secretários “ad hoc” lavramos a
presente ata.


