ATA DA 3ª. REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO,
CULTURAL E ARQUEOLOGICO

Aos vinte dias do mês de outubro de 2010, às 14:00 horas, na Casa do Artesão de
Telêmaco Borba, reuniram-se as seguintes instituições: MPF, MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO PARANÁ, ELETROSUL, CPHTB, CONSELHO MUNICIPAL DE
TURISMO DE TELÊMACO BORBA, CPT, APROART, COPEL, ONG ECO MAUÁ,
PREFEITURA DE TELÊMACO BORBA, e HABITUS. Iniciando os trabalhos a suplente
da Coordenadora, Sra. Jacira Aparecida, fez uma breve leitura da ata da reunião
anterior, ressaltando que que conforme a última assembléia do GEM Mauá, o nome da
Câmara Técnica passa a ser: Câmara Técnica de Patrimônio Histórico, Cultural e
Arqueológico . Novamente não houve o comparecimento do COPATI para a
apresentação agendada. A Sra. Luciana do MPF fez uma apresentação sobre a
história da presença indígena na região. O Dr. Akira destacou que o material
resgatado deve ser trazido de volta imediatamente para a região e deve ser
encontrado um local apropriado para a guarda dessas peças e o laboratório de triagem
e análise de material deve ser na região de Mauá e não em Erechim-RS, como está
sendo, mesmque para isso seja montado o laboratório e aberto à visitação dos
interessados. O Sr. Everson afirmou que o termo de referência do IPHAN autorizou
que as peças fiquem no município, desde que cumpridas determinadas condições e
que exista um local apropriado e profissionais qualificados para a guarda. O Dr. Akira
opinou que as peças não deveriam sair da região para viajar até Erechim e depois
retornar. Alegou que a análise das peças deveria ser feita na própria região. Foi
esclarecido que o resgate deve ser finalizado para que seja conhecido o número de
peças e depois será dada a destinação as peças. A Sra. Isabel questionou se o
tratamento das peças não pode ser feito na região ao invés de viajar até Erechim. O
Sr. Everson informou que ele é o responsável pelas peças e não há nada que impeça
que o tratamento seja feito aqui. Que está sendo feito em Erechim em razão da base
(laboratório) da Habitus ser lá. O Sr. Everson esclareceu que para transferir essa base
para a região de Telêmaco/Ortigueira ele precisará do apoio do CECS, no sentido de
garantir um espaço adequado e seguro. O Dr. Akira solicitou que a Sra. Jacira procure
o CECS para que tente viabilizar uma estrutura que possibilite que as peças não
saiam da região. O Dr. Akira afirmou que é uma falha do Programa de educação
patrimonial o fato das autoridades competentes, nesse caso a polícia ambiental, não
saber qual a destinação que deveria ser dada às peças encontradas por um morador
do local e trazidas para a reunião e para isso, solicitou que a CT juntamente com o Sr.
Everson promova um encontro com os órgãos locais para uma maior inserção do tema
junto às pessoas. Na sequência a Sra. Idever fez uma exposição sobre a história da
região. Na sequência o Sr. Everson leu o Termo de Referência elaborado pelo IPHAN.
O Dr. Akira manifestou seu entendimento de que o IPHAN deveria ter encaminhado o
Termo de Referência a todos os membros da CT com antecedência, e que o IPHAN
deveria estar presente na reunião e sugeriu o envolvimento das Universidade locais na
CT para ampliar a discussão de concepção de um Museu. O Sr. Everson destacou
que o COPATI deveria ser notificado para comparecer as reuniões da CT e que devese solicitar a avaliação do Programa pelo IPHAN. A seguir fez uma apresentação
sobre a atividade de resgate dos sítios na área da UHE Mauá e educação patrimonial.
Afirmou que a Habitus está com dificuldade para entrar em algumas áreas e realizar o
resgate dos sítios e o Dr. Akira solicitou que a entrada seja viabilizada pelo CECS e
que seja comunicado o IPHAN. Afirmou que o resgate na área das linhas está
prejudicado, pois a Eletrosul optou por realizar uma licitação para contratação do
serviço, a despeito da Portaria do IPHAN, que já havia sido concedida ao Sr. Everson.
O Sr. Robertson pediu que constasse em ata a necessidade da verificação da
existência de paris nos rios que serão alagados. Foi apresentado em reunião, pela Srª
Idever, artefatos arqueológicos coletados por morador local para que a CT indique a
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destinação correta. Foi proposto pelo Sr. Everson que o material resgatado e trazido
para a reunião da CT seja levado por ele e catalogado posteriormente, com a ajuda do
Sr. Dalnei, que encontrou as peças e mencionou também diversas espécies de
orquídeas, sendo que, ao final da reunião, o Sr. Everson os levou para sua guarda,
justificando haver Portaria do IPHAN para a coleta de material na região onde foram
encontrados . O Dr. Akira solicitou que a CT de biodiversidade entre em contato com o
Sr. Dalnei pelo telefone (43) 96176268, devido o mesmo ter citado que encontrou
espécies raras de orquídeas na região. O Dr. Akira pediu uma resposta formal do
CECS acerca da Informação Técnica n° 85. Alegou que o trabalho na linha de
transmissão deve ser tratado no mesmo contexto e ser inserido nas discussões dessa
CT. A próxima reunião foi agendada para o dia 07 de dezembro às 14 horas em
Ortigueira. Na pauta estão as apresentações do COPATI e dos indígenas. Nada mais
havendo a tratar, foi encerrada a presente reunião, da qual eu, Luciana Maranhão,
secretária “ad hoc”, lavrei a presente ata.

2

