
2a. REUNIÃO DO GRUPO DE ESTUDOS MULTIDISCIPLINAR – GEM MAUÁ 
 
 
Aos vinte e cinco dias do mês de maio de 2010, às 14 horas, na sede do Clube 
Recreativo Ortigueirense, foi aberta a 2. Reunião do GEM Mauá. O coordenador do 
GEM Mauá, Sr. Gilmar Schwanka abriu os trabalhos expondo as alterações ocorridas 
no Regimento Interno do GEM Mauá, propostas pela COPEL na 1a. Reunião do GEM 
Maua, bem como todas as Câmaras Técnicas e o número de entidades inscritas em 
cada uma. Expôs a proposta de mudança do nome da Câmara Técnica de Piscicultura 
e Pescadores para “Ictiofauna e Pescadores”. Na sequência o Dr. Akira fez um breve 
histórico sobre os fatos ocorridos desde a primeira reunião do GEM em 16 de abril de 
2010 e expôs as questões que foram alteradas no Regimento Interno e deverão ser 
objeto de deliberação da Assembléia, quais sejam o custeio das despesas das 
entidades para participarem do GEM e o prazo de duração. Foi proposta para a 
Assembléia a aprovação da coordenação do GEM por um Comitê Gestor. O Sr. Rafael 
Fillipin questionou quais seriam os poderes do Comitê Gestor e a forma de eleição do 
representante da sociedade civil que integrará o Comitê. O Sr. Magno questionou 
como seriam contabilizados os votos recebidos por esse representante. O Dr. Lamy 
esclareceu que não há votação, mas as decisões serão somente por consenso. Foi 
deliberada por consenso a mudança de sistema consultivo para sistema deliberativo. 
Foi deliberado também quais os membros que comporiam o Comitê Gestor. O Dr. 
Lamy propôs que seja criada a figura do Secretario Executivo do GEM Mauá, sob a 
coordenação do CECS, que daria todo o suporte para as reuniões e coordenaria o 
Comitê Gestor. Foi aprovado por consenso. Na sequência foi proposto um prazo para 
que todos os interessados em representar a sociedade civil junto ao Comitê Gestor 
façam suas inscrições encaminhando os currículos para o Sr. Gilmar Schwanka, cuja 
aprovação ocorrerá na próxima reunião do GEM. Foi estipulado um prazo de 15 dias 
para que os interessados se organizem e procurem o consenso antes de submeter o 
nome indicado à Assembléia. Sobre o prazo de funcionamento do GEM deliberou-se 
que o prazo será de 5 anos após a concessão da LO, com possibilidade de 
prorrogação de acordo com a vontade da Assembléia. Foi aprovado por consenso. Na 
sequência a Assembléia deliberou e aprovou que será mantida a proposta original 
quanto aos custos de transporte, alimentação e hospedagem das entidades 
participantes, porém as entidades poderiam apresentar uma demanda de custos para 
que o CECS possa fazer uma análise desses custos. Se não for aprovado pelo CECS 
será submetido ao Comitê Gestor. Foi aprovado por consenso que a Câmara Técnica 
de Desapropriação e Indenização incorporará também a Câmara Técnica de 
Reassentamento. Da mesma forma  foi aprovado que as Câmaras Técnicas de 
Qualidade da Água e Uso Múltiplo do Reservatório serão unificadas.  Foi aprovada por 
consenso também a alteração do nome da Câmara Técnica de Piscicultura e 
Pescadores para “Ictiofauna e Pescadores”. Na sequência o Sr. Gilmar leu os nomes 
das entidades inscritas em todas as Câmaras Técnicas. Foi solicitado que as reuniões 
da Câmara Técnica de Biodiversidade e Qualidade da Água seja realizada em 
Londrina. Não foi aprovado pela Assembléia, entretanto deliberou-se que algumas 
reuniões poderão ser realizadas em Londrina, fazendo-se um revezamento. Serão 
instaladas as seguintes Câmaras Técnicas: 1º de junho às 10 horas Mineração em 
Telêmaco Borba e as 14 horas de Apicultores em Ortigueira. No dia 02 de junho às 10 
horas Biodiversidade e as 14 horas Qualidade de Água e Uso Múltiplo do Reservatório 
em Ortigueira em local a ser informado. A próxima Assembléia será no dia 14 de julho, 
às 14 horas em Telêmaco Borba. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a 
presente reunião, da qual eu, Luciana Maranhão, secretária “ad hoc”, lavrei a presente 
ata que vai por todos assinada. 
 


