
REUNIÃO CONJUNTA DA CÃMARA TÉCNICA DA QUALIDADE DE ÁGUA E USOS 
MÚLTIPLOS DO RESERVATÓRIO E BIODIVERSIDADE

Aos vinte e oito dias do mês de abril de 2011, às 10 horas, no Clube Recreativo Ortigueirense, 
reuniram-se os seguintes integrantes da Câmara Técnica: IAP, IBAMA, CECS, COPEL, LACTEC, 
PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  ORTIGUEIRA  e  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  TELÊMACO 
BORBA. Aberta a reunião, o Coordenador da CT, Sr. Ludwig deu início a reunião e passou a 
palavra a Sra. Geysa, representante do LACTEC para a apresentação do PACUERA – Plano de 
Conservação e Uso do Entorno do Reservatório Artificial. A seguir foi aberto para perguntas dos 
presentes. A Sra. Neusa do IBAMA questionou sobre as potenciais áreas de lazer e seus usos. 
Foi esclarecido que essas áreas devem ser públicas e seu uso será definido pelos Municípios, 
não sendo áreas de expansão urbana. A Sra. Neusa sugeriu que seja incluído no PACUERA as 
áreas que poderão ser adquiridas e loteadas para áreas de lazer.  O Sr. Ludwig esclareceu que 
no caso da Usina Mauá a área de 100 metros de APP pertence unicamente ao Consórcio, e em 
seu entendimento essa questão do uso do entorno do lago não deverá mais ocorrer. Esclareceu 
que quando a área de APP está constituída seus usos são limitados. O Sr. Luiz Augusto do IAP 
questionou qual a força do PACUERA para proibir atividades em área particulares fora da zona de 
APP. O Sr. Ludwig esclareceu que não existe força legal do PACUERA, mas o Município tem 
competência para legislar sobre seu plano diretor, além do órgão ambiental que deve emitir as 
licenças ambientais. O Sr. Ludwig esclareceu que o documento apresentado será protocolado no 
IAP e estará disponível no site do Consórcio. Serão também realizadas audiências públicas para a 
discussão com a comunidade, nas quais serão apresentadas todas as 18 lâminas detalhadas. 
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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