
ATA DA 13ª REUNIÃO DA CÃMARA TÉCNICA DA QUALIDADE DE ÁGUA E USOS 
MÚLTIPLOS DO RESERVATÓRIO

Aos vinte e oito dias do mês de abril de 2011, às 14 horas, no Clube Recreativo Ortigueirense, 
reuniram-se  os  seguintes  integrantes  da  Câmara  Técnica:  IAP,  IBAMA,  CECS,  KLABIN, 
PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  TELÊMACO  BORBA  e  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE 
ORTIGUEIRA.  Aberta  a  reunião,  o  Coordenador  da  CT,  Sr.  Ludwig,  passou  a  palavra  ao 
representante da Klabin, Sr. Henrique Luvison, para apresentação do andamento das obras do 
Depósito de rejeitos da mineração de carvão, conforme estabelece  o TAC celebrado entre o 
CECS, a Klabin, o MPF e o IAP. Foi esclarecido que o material apresentado está disponível no 
site  do  CECS.  Após  apresentação  alguns  questionamentos  foram  realizados  os  quais  foram 
respondidos.  Na sequência o coordenador passou a palavra ao Sr. Ivo Heister Jr., representante 
do Instituto de Águas do Paraná que apresentou o Diagnóstico da Bacia do Tibagi, documento 
que  foi  elaborado  e  aprovado  pelo  Comitê  de  Bacia  Hidrográfica-CBH  e  está  finalizado.  Na 
sequência  foi  citado  que  já  foi  escrito  o  Termo  de  Referência  e  elaborado  orçamento  para 
realização do Plano de Bacia para o Rio Tibagi. A seguir foi aberta a palavra aos presentes para 
questionamentos.  O  Sr.  Ludwig  esclareceu  que  existe  uma  demanda  para  que  Consórcio 
contribua  com  o  Plano  de  Bacia  em razão  da  utilização  do  Rio  Tibagi,  mas  para  isso  será 
necessária a apresentação de uma planilha de custos informando quanto caberia ao CECS. O Sr. 
Ivo informou que para realização do Plano de Bacia  o orçamento realizado  resultou  em  R$ 
831.320,00  (oitocentos  e  trinta  e  um  mil  trezentos  e  vinte  reais)  que  já  foram  solicitados  a 
diferentes órgãos, sendo que existe a possibilidade da Agência Nacional de Águas-ANA financiar 
50% do  referido  Plano,  ficando  pendente  os  50% restantes  o  qual  poderá  ser  financiado  o 
necessita de contrapartida. Todavia  nada ainda foi definido quanto à participação de cada um. Na 
sequência  o  Sr.  Ivo  entregou  cópia  impressa  do  Termo  de  Referência  e  orçamento  para 
realização do Plano de Bacia do Tibagi. A pedido do Sr. Marcelo Faria Cardoso fica registrado em 
ATA a solicitação do MPF de que seja monitorada a qualidade da água na terra indígena de 
Mococa.  A  próxima  reunião  da  Câmara  Técnica  será  marcada  oportunamente.  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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