ATA DA 12ª REUNIÃO DA CÃMARA TÉCNICA DA QUALIDADE DE ÁGUA E USOS
MÚLTIPLOS DO RESERVATÓRIO

Aos vinte e quatro dias do mês de março de 2011, às 14 horas, na Casa do Artesão em Telêmaco
Borba, reuniram-se os seguintes integrantes da Câmara Técnica: IAP, IBAMA, CPT, MPF, CECS,
KLABIN, UEL, ONG ECO MAUA, COPEL, APROART e PREFEITURA MUNICIPAL DE
TELÊMACO BORBA. Aberta a reunião, o Coordenador da CT, Sr. Ludwig abriu a reunião e
passou ao primeiro item da pauta, Modelagem da Qualidade da Água, cuja apresentação foi
realizada pelo Sr. Geovanni Fedalto. Foi questionado pelos presentes a modelagem utilizada e o
prazo para realização da complementação. A seguir passou-se ao segundo item da pauta, do
Subsídio ao Plano de Bacias. O CECS se propôs a investir no referido plano, desde que o
investimento seja compartilhado com os demais grandes usuários da bacia e fez três
questionamentos, entretanto não havia nenhum representante do Comitê de Bacias para
esclarecer as perguntas do Consórcio. A Prof. Josefa sugeriu que o Comitê de Bacias seja
convidado para participar e esclarecer estes pontos na próxima reunião da CT. A representante
do MPF solicitou que o Plano de Bacias seja encaminhado aos membros da CT antes da próxima
reunião. Na sequência o Sr. Paulo Hatunde apresentou uma Proposta de Constituição de Base de
Dados Integrada, que seria a disponibilização de ferramentas de software pela Internet a fim de
possibilitar a elaboração de mapas temáticos sobre a situação da bacia de contribuição da UHE
Mauá. O Sr. Paulo afirmou que caberá a Câmara Técnica a decisão sobre a implementação dessa
Proposta. Foi decidido que a Copel dará continuidade a essa Proposta. O Sr. Ludwig esclareceu
que por determinação do CECS o assunto dos pedidos de complementação do PBA sugeridos
pela Prof. Josefa saiu do foro da Câmara Técnica em virtude do mesmo ter sido judicializado, e
não será mais discutido no âmbito da CT. Na sequência a Sra. Soraia Giordani fez uma
apresentação sobre a compatibilização dos dados de monitoramento do Rio Tibagi. Apresentou
alguns temas para serem discutidos no âmbito da Câmara Técnica, tais como a necessidade de
sincronizar as coletas, onde armazenar os dados e a forma de disponibilização destes dados. A
Prof. Josefa opinou que a coletas devem ser sincronizadas mensalmente. Foi definido que os
dados deverão ser centralizados pelo Instituto das Águas, mas os dados poderão ser
disponibilizados também no site do PGAIM. O representante do IAP esclareceu é uma exigência
da LI que os dados referentes ao monitoramento da qualidade da água estejam disponibilizados
no site do CECS. A Sra. Soraia informou que, conforme já havia sido acordado anteriormente o
relatório da fase rio, contendo todos os dados de monitoramento realizado por ocasião do
programa de qualidade da água do PBA Mauá, estarão disponíveis no site do CECs em maio.
Posteriormente, Soraia mostrou aos presentes as propostas de alterações dos pontos de
monitoramento, incluindo a troca do monitoramento de E8 (Rio das Antas) para retorno do
monitoramento de E4 (Rio Tibagi- no meio do reservatório) e alteração da locação dos pontos E3
e E5 para jusante, as propostas de alterações foram acatadas pelos presentes. O representante
do IAP afirmou que existe uma exigência de aumento do número de pontos para apurar a questão
do mercúrio utilizado por garimpeiros e lançado na região urbana de Telêmaco Borba. O Sr.
Ludwig alegou que essas exigências não fizeram parte do preço da tarifa calculado, e que o IAP
está transferindo uma atribuição sua para o Consórcio e ficou acordado que será realizado
questionamento por escrito ao Ministério Público acerca de quem é a responsabilidade. A
representante da CPT afirmou que o Ministério Público deve cobrar a obrigação de fiscalização
dos órgãos públicos e verificar a origem da denúncia da questão do mercúrio na água e a Câmara
Técnica deliberou nesse mesmo sentido. A próxima reunião da Câmara Técnica será marcada
para cerca de 30 dias, em Ortigueira. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente
reunião, da qual eu, Luciana Maranhão, secretária “ad hoc”, lavrei a presente ata.
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