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ATA DA 10ª REUNIÃO DA CÃMARA TÉCNICA DA QUALIDADE D E ÁGUA E USOS 
MÚLTIPLOS DO RESERVATÓRIO 

 
 

Aos trinta dias do mês de novembro de 2010, às 10 horas, no Hotel Deville em Curitiba, reuniram-
se para a apresentação os seguintes integrantes: IBAMA, IAP, ELETROSUL, UEL, MPF, CECS, 
KLABIN, COPEL, ONG MAE. Aberta a reunião, o Sr. Sergio Lamy, representante do CECS fez 
uma breve exposição sobre a reunião anterior. Em razão de alguns presentes não terem 
participado da última reunião, o Eng. Cleber informou que foram acrescentados alguns slides 
adicionais para complementar e esclarecer dúvidas levantadas na reunião anterior referentes aos 
resultados dos ensaios de lixiviação nos rejeitos de carvão. A seguir apresentou um estudo das 
alternativas dos locais para o depósito dos rejeitos e a preparação da área para a implantação do 
depósito. Na sequência foi aberta a palavra aos presentes para esclarecimento de dúvidas. O 
projeto foi aprovado no âmbito desta Câmara Técnica. O Dr. Akira destacou que agora caberá ao 
órgão ambiental avaliar o projeto do ponto de vista técnico, pois entende que da parte do MPF foi 
atendida a recomendação, restando a formalização, com a assinatura de TAC entre MPF, CECS, 
Klabin IAP e IBAMA . Dr. Akira parabenizou o CECS pelos esforços na realização do projeto e 
solicitou que seja feita uma reunião pública para apresentação a população. O Dr. Lamy alegou 
que a Câmara Técnica já é pública e não há necessidade de outra apresentação, mesmo, após as 
ponderações dos presentes, foi acordada a realização de reunião pública agendada para o dia 17 
de dezembro às 10 horas, em Telêmaco Borba, com o encaminhamento de ofício para Liga 
Ambiental, ONG MAE, Pref. de Londrina, Telêmaco Borba e Ortigueira, Secretarias e Conselhos 
Municipais de Meio Ambiente e Saúde dos três municípios e Universidades, além da veiculação 
por rádio. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente reunião, da qual eu, Luciana 
Maranhão, secretária “ad hoc”, lavrei a presente ata. 

 

 

 


