
ATA DA 6ª REUNIÃO DA CÃMARA TÉCNICA DA QUALIDADE DE  ÁGUA E USOS
MÚLTIPLOS DO RESERVATÓRIO

Aos quatorze dias do mês de setembro de 2010, às 09 horas,  na sede do Clube Recreativo
Ortigueirense, reuniram-se sob a coordenação do Sr. Luiz Augusto Marques Ludwig, os seguintes
integrantes:  IBAMA,  MPF,  ASSOCIAÇÃO SALTO MAUÁ,  CPT,  APOMEL,  UEL,  ELETROSUL,
COPEL, PREFEITURA MUNICIPAL DE ORTIGUEIRA, ONG MAE, TERRITÓRIO CAMINHOS DO
TIBAGI,  ONG  ECO  MAUÁ,  COMITÊ  DE  BACIAS  DO  TIBAGI,  CONSELHO  MUNICIPAL  DE
TURISMO  DE  TURISMO  DE  TELÊMACO  BORBA,  APROART,  SINDICATO  RURAL  DE
ORTIGUEIRA, SUDHERSA, SANEPAR e IAP. Aberta a reunião, o Coordenador da CT passou a
palavra ao Sr. Joel do MPF que fez uma breve explanação sobre a Ação Civil Pública proposta
pela ONG MAE referente a influência do reservatório da UHE Mauá no abastecimento de água do
município de Londrina. Propôs o encaminhamento do laudo técnico do MPF constante nos autos a
todos os membros da CT. Foi esclarecido pelo Sr. Ludwig que o CECS irá acatar a recomendação
do MPF para  as  áreas  de rejeito  das minas  de carvão e  o tratamento  das  bocas  de minas
permanecerá conforme a proposta inicial do CECS. Na sequência a Prof. Josefa apresentou um
documento  elaborado  por  ela  contendo  sugestões  para  implementação  da  UHE  Mauá.  Foi
debatida a questão do lançamento dos efluentes no reservatório. Foi deliberado pela CT que será
realizado um contato prévio com a SANEPAR e na seqüência será marcada uma reunião da CT
para tratar exclusivamente a questão do tratamento dos efluentes. A seguir o Coordenador Sr.
Ludwig marcou as datas das próximas reuniões, sendo a primeira no dia 30 de setembro,  às
09:00 horas, em Ortigueira, local a ser definido, para discussão do documento da Prof. Josefa e
laudo técnico do MPF, juntamente com os técnicos do LACTEC. A reunião de apresentação do
diagnostico  do  Comitê  de  Bacias  do  Tibagi  mais  apresentação  da  SANEPAR  acerca  da
condicionante da LP será dia 26 de outubro, das 09:00 às 18:00 horas em Telêmaco Borba, na
Casa do Artesão. Nada mais havendo a tratar, foi  encerrada a presente reunião, da qual eu,
Luciana Maranhão, secretária “ad hoc”, lavrei a presente ata.

1



2


