
ATA DA 4ª REUNIÃO DE ASSEMBLÉIA DO GEM MAUÁ

Aos quinze dias do mês de setembro de dois mil e dez, às 14:00 horas, no Clube
Recreativo  Ortigueirense,  reuniram-se  as  seguintes  entidades,  entre  outras:
CECS,  ELETROSUL,  MPF,  ONG  ECO  MAUÁ,  COPEL,  IBAMA,  CPT,
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORTIGUEIRA, CPHTB, ASSOCIAÇÃO SALTO
MAUÁ,  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  TELÊMACO  BORBA,  APROART,
CONSELHO  MUNICIPAL  DE  TURISMO  DE  TELÊMACO  BORBA,  IAP,
APOMEL, AMTIAP, COMITE DE BACIAS DO RIO TIBAGI, COMDEPA. Iniciando
os  trabalhos,  o  Sr.  Gilmar  Schwanka,  coordenador  do  GEM,  deu  início  a
apresentação  dos  trabalhos,  informando  que  as  apresentações  de  hoje  tem
como  objetivo  o  nivelamento  das  informações  entre  todos  os  membros
presentes.  Na  seqüência  apresentou  o  andamento  da  Câmara  Técnica  de
Desapropriação,  Indenização  e  Reassentamento,  da  qual  também  é
coordenador. A seguir os Srs. Robson Guarnieri e Marcos Cassias apresentaram
o andamento da Câmara Técnica de Desenvolvimento Regional e Infraestrutura.
A próxima apresentação foi da Câmara Técnica de Indenização aos Apicultores,
pelo seu coordenador Sr. Marcelo Cardoso. Na seqüência o Sr. Joaquim Graff,
substituindo o Sr. Murilo Barddal, apresentou o andamento da Câmara Técnica
de  Biodiversidade  do  Rio  Tibagi.  A  seguir  o  Dr.  Paulo  Sena  apresentou  os
trabalhos da Câmara Técnica dos Empregados de Mineração, que está sob sua
coordenação. A representante do MPF pediu que constasse em ata que esta
Câmara Técnica é a que mais lhe causa desconforto, pois segundo ela até o
momento não houve o diagnóstico sócio-econômico desta população e o CECS
insiste na ausência de nexo de causalidade entre a obra e os supostos danos
causados aos garimpeiros. A representante da CPT, Sra. Isabel, manifestou sua
opinião  de  que  esta  Câmara  Técnica  é  a  que  merece  mais  atenção  da
Assembléia. A seguir foi apresentada pelos Srs. Ludwig e Paulo Sena a Câmara
Técnica de Ictiofauna e Pescadores. Na sequência foi apresentado o andamento
da  Câmara  Técnica  de  Patrimônio  Cultural  e  Arqueológico,  pelo  Sr.  Lucas,
substituindo a Sra. Vanessa, coordenadora da CT. Foi submetida a assembléia a
aprovação do novo nome para esta Câmara Técnica, que será Câmara Técnica
de Patrimônio Histórico, Cultural e Arqueológico. Foi aprovado por unanimidade.
O Coordenador da CT deverá escrever qual o objeto para que seja alterado o
Regimento Interno do GEM Mauá. Foi debatida a questão da Câmara Técnica
dos  Empregados  de  Mineração  e  deliberado  pela  manutenção  do
encaminhamento dado na reunião ocorrida no dia 13 de setembro. Foi explicado
pelo Sr. Robson a diferença entre as reuniões da Câmara Técnica e os fóruns
ocorridos na CT de Desenvolvimento Regional e Infraestrutura e a interatividade
entre  as  Câmaras  Técnicas.  A próxima reunião da Assembléia  foi  agendada
para o dia 8 de dezembro, às 14 horas, em Telêmaco Borba, na casa do artesão
ou na secretaria  de educação.  Nada mais  havendo  a  tratar,  foi  encerrada a
reunião, da qual eu, Luciana Maranhão, secretária “ad hoc” lavrei a presente ata.

  


