
 
GT de Recuperação do Entorno dos Lagos do Iguaçu 

Reunião de 06/04/2009 às 14h:00 – SEMA 
 

Aberta a reunião, o secretário executivo do CEMA assumiu a coordenação do GT e 
nomeou o advogado Rafael Filippin secretário “ad hoc”. Foram convidadas as principais 
instituições do estado, tendo comparecido o Ministério Público (CAOPMA), ao UEPG, o 
GARI e a Liga Ambiental. O IAP indicou a Sônia de Souza como representante, (não 
apareceu), por sugestão do CAOPMA será feito um diagnóstico lago à lago partindo da 
montante. Por sugestão do GARI o GT deliberou solicitar informações sobre saneamento 
(tratamento de esgotos e resíduos) na Bacia do Iguaçu, em especial ETE’s e aterros e 
ainda depósitos de resíduos. Por sugestão da Liga Ambiental o GT deliberou solicitar ao 
IAP cópia das licenças ambientais (vencidas e atuais) e dos respectivos pareceres 
técnicos com vistas a verificar as questões da qualidade da água dos reservatórios, a 
restauração das áreas de preservação permanente, a ocupação irregular ou regular das 
margens, a reparação de danos sofridos pelos ribeirinhos e municípios. Por sugestão da 
UEPG, o GT deliberou que serão informações necessárias ao seu trabalho referente às 
microbacias. Por sugestão do GARI e CAOPMA serão convidados UFPR e EMBRAPA – 
solos, em nome do GT para contribuir. O GT deliberou que a sua finalidade nos termos 
dos artigos 24º e 26º, III, Regimento Interno CEMA, é: elaborar diagnóstico dos usos 
múltiplos, da qualidade ambiental e das APP’s com base nas licenças e pareceres 
técnicos do IAP e propor o estado da arte na gestão de reservatórios com base na 
legislação vigente e nos conhecimentos técnicos mais atualizados. O prazo de vigência 
do GT é de 6 meses e será coordenado pela entidade conselheira GARI. E eventualmente 
por alguns de seus membros. Por sugestão do secretário executivo CEMA serão 
convidados para as próximas reuniões representantes dos municípios afetados pelos 
reservatórios e os operadores dos reservatórios, além das instituições fiscalizadoras (IAP, 
SUDERHSA, IBAMA, CHICO MENDES, ANEEL e ANA), além da MINEROPAR, a 
próxima reunião do GT será realizada para analisar as licenças e pareceres a serem 
fornecidos pelo IAP. 
A reunião será convocada oportunamente pela secretaria executiva do CEMA, não 
havendo mais assuntos pertinentes a tratar foi encerrada a reunião e lavrada a presente 
ata cujas cópias serão fornecidas aos participantes oportunamente e publicadas na 
internet. 
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