
ATA DA 3ª REUNIÃO DE ASSEMBLÉIA DO GEM MAUÁ 

 

Aos quatorze dias do mês de julho de dois mil e dez, às 14:00 horas, no 
Auditório da Secretaria Municipal de Educação de Telêmaco Borba, reuniram-se 
as seguintes entidades, entre outras: CECS, ELETROSUL, MPF, DPU, 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ, CPT, PREFEITURA 
MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, CPHTB, e MAB. Iniciando os trabalhos, o 
Sr. Gilmar Schwanka, coordenador do GEM, fez uma apresentação da pauta da 
presente reunião, que contempla a aprovação do Regimento Interno. A seguir o 
Sr. Gilmar apresentou a proposta anterior e as alterações discutidas na reunião 
do dia 26 de abril de 2010 em Curitiba, bem como as propostas de alterações do 
MPF. O Regimento Interno foi lido e discutido pelos presentes ponto a ponto. As 
alterações propostas foram acatadas pelo CECS e o Regimento Interno foi 
aprovado pelos presentes. O Dr. Robertson expôs sua opinião no sentido de que 
o Paraná já contribuiu com seu potencial hidrelétrico ao País e que existe o risco 
de esgotamento desse potencial. Destacou que o GEM servirá como forma de 
compensação aos impactos causados pelo empreendimento UHE Mauá. Na 
seqüência o Sr. Ivan Bribis entregou ao Coordenador do GEM um ofício com os 
pedidos da comunidade de Apucaraninha. A seguir a Sra. Gilda Cuitá expressou 
seu descontentamento e pleiteou uma indenização pelas perdas sofridas pela 
comunidade. O representante do cacique da comunidade de Apucaraninha 
solicitou que os indígenas sejam ouvidos nas reuniões. O coordenador do GEM 
esclareceu que serão iniciadas as oficinas nas terras indígenas para discussão 
dos pleitos. A próxima Assembléia do GEM foi agendada para dia 15 de 
setembro, às 14 horas, no Clube Recreativo Ortigueirense, em Ortigueira. Os 
representantes da sociedade civil presentes no evento reuniram-se para 
deliberar o nome do representante junto ao Comitê Gestor. Foi decidido que o 
MAB será o titular com seu representante e a APROARTE será suplente com 
seu representante, pelo período de um ano, devendo ocorrer nova indicação 
após esse período. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual 
eu, Luciana Maranhão, secretária “ad hoc” lavrei a presente ata. 

   


