ATA DA 7a REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE DESENVOLVIMENTO
REGIONAL E INFRAESTRUTURA
Aos três dias do mês de setembro de 2014, às 10:30 horas, reuniram-se em Ortigueira, na Agência
do Trabalhador, as seguintes Instituições que compõe a Câmara Técnica de Desenvolvimento
Regional e Infraestrutura: CECS, CÂMARA DE VEREADORES DE ORTIGUEIRA e IAP. A reunião
contou ainda com a presença do Sr. Lauro Proença, Presidente da Associação de Pais e Professores
da Escola do Natingui. Registre-se que foram ainda convidados e não compareceram as seguintes
Instituições: MPF, UEL, CONSEMA, ASSOCIAÇÃO SALTO MAUÁ, CENTRO DE FORMAÇÃO DE
PROMOCÃO HUMANA DE TELÊMACO BORBA, COOCAT-MEL, TERRITÓRIOS CAMINHOS DO
TIBAGI, COMISSÃO PASTORAL DA TERRA, AMTIAP, EMATER, APOMEL, ASSOCIAÇÃO DOS
PISCICULTORES DE ORTIGUEIRA, ONG ECO MAUÁ, PREFEITURA MUNICIPAL DE
ORTIGUEIRA, COMITÊ DE BACIAS DO RIO TIBAGI, MOVIMENTO DOS ATINGIDOS POR
BARRAGEM, CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO DE TELÊMACO BORBA, APROART,
PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, SINDICATO RURAL DE ORTIGUEIRA E
COMDEPA. O Sr. Paulo Henrique Rathunde iniciou a reunião esclarecendo sobre as duas
reivindicações que estão sendo pleiteadas, quais sejam, equipamentos para patrulha rural e reforma
e ampliação da Escola Machado de Assis no Natingui, que foram objeto de muitas reuniões e
discussões. Os equipamentos da patrulha rural viriam a ser utilizados em obras de melhorias de
estradas para reassentados e demais produtores rurais do município com vistas a dar condições para
produção rural agrícola e ainda na cadeia do leite, piscicultura e outras que forem desenvolvidas
pelos produtores rurais. Sr. Gilmar informou que houve o consenso nas duas propostas hoje em
discussão, em reunião havida no escritório do CECS em Ortigueira na data de 26 de maio de 2014
com a presença dos representantes do CECS, Sr. Gilmar Schwanka, Sr. Paulo Henrique Rathhunde,
Sr. José Henrique do Rosário Schreiner, Sr. José Augusto Cordeiro de Loyola e Sra. Jaqueline
Wolski, da Prefeita de Ortigueira Sra. Lourdes Banach, do vice-prefeito Sr. Álvaro Mattos, dos
Secretários Municipais Sr. Altair Campos de Souza e Sr. Walter Luiz Larocca, do Presidente da
Câmara de Vereadores Sr. Marcos Mattos, dos Vereadores Sr. João Batista Luiz Borges, Sr. Valter
Souza, Sr. Francisco Carneiro e Sr. Edson de Lima contando ainda com a presença da Sra. Noemi
Guedim de Almeida e da Chefe do Núcleo de Educação de Telêmaco Borba, Sra. Sueli A. Martins.
Paulo Rathunde informou que há um montante a ser investido de R$ 2,5 milhões para quitação das
pendências dessa Câmara Técnica e as duas propostas deliberadas em reuniões anteriores foram a
Reforma da Escola do Natingui e a compra de maquinário para Patrulha Rural a ser repassada para a
Prefeitura Municipal de Ortigueira. Sr. Paulo esclareceu que esta é uma reunião de foco aberto, que
as deliberações aqui realizadas tem condições de substituírem as já citadas em atas de Câmaras
Técnicas anteriores. O Vereador Francisco se posicionou esclarecendo que com a nova gestão em
conjunto propôs ao Consórcio a troca ou a quitação das obras citadas por equipamentos para compor
uma Patrulha Rural e que não se opõe à reforma da escola, mas entende que além do valor já
existente, que seja pleiteado mais um milhão para que possa compor a patrulha rural no todo. Sr.
Paulo Rathunde esclareceu que não existe possibilidade de revisão do valor já definido pelo CECS
junto às consorciadas. O Sr. Paulo esclareceu que quando a Prefeitura procurou o CECS com a
solicitação de uma Patrulha, houve o entendimento que haveria uma troca de realização de obras
pela patrulha já citada, mas que em Audiência Pública de apresentação do PACUERA em 28 de
agosto de 2014, o assunto das obras em algumas comunidades voltou a ser discutido. Entendeu-se
necessário frisar que foram convidados todos os integrantes da CT e ficou registrado a ausência de
vários desses representantes de instituições convidadas. Houve o consenso entre os presentes em
disponibilizar parte da verba disponível de R$ 2,5 milhões para a aquisição dos equipamentos para a
patrulha rural compostas de motoniveladora, pá carregadeira, caminhão traçado e rolo compactador a
ser viabilizada conforme tratativas acertadas entre o CECS e a Prefeitura Municipal de Ortigueira em
reunião realizada em 25 de março de 2014, e o restante da verba para viabilizar a reforma e
ampliação da Escola Municipal Machado de Assis, conforme projeto de planilha de custos entregue
pela SUDE ao CECS, quitando dessa forma as pendências relativas à CT em discussão.

