
ATA DA 6ª. REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO, 
CULTURAL E ARQUEOLÓGICO

Aos dezessete dias do mês de maio de 2011, às 14:00 horas, na Casa do Artesão de 
Telêmaco  Borba  reuniram-se  as  seguintes  instituições:  CECS,  COPEL,  HABITUS, 
IPHAN, MPF, IAP, PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, CONSELHO 
MUNICIPAL DE TURISMO DE TELÊMACO BORBA, CPHTB, APROART E ONG ECO 
MAUÁ. Iniciando os trabalhos, a coordenadora da CT pediu que fosse feita a leitura da 
ata da reunião anterior.  Na sequência a Sra. Jacira abordou as pendências da ata 
passada, informando que está em tramitação a questão da contratação de educação 
patrimonial  e  inclusão  dos  indígenas,  e  que  está  em  vias  de  ser  assinada  a 
contratação.  A  representante  do MPF opinou  que  será  difícil  iniciar  a  questão de 
educação patrimonial nas áreas indígenas antes da definição do PBA indígena. O Sr. 
Gilmar esclareceu que dentro de 15 dias devem ser iniciadas as oficinas nas áreas 
indígenas.  Por  isso,  ressaltou-se  que  antes  do  início  do  Programa  de  Educação 
Patrimonial,  a equipe de Arqueologia da Habitus deverá alinhar-se às questões do 
PBA. A Sra. Jacira informou que tem convidado insistentemente as universidades para 
participar  das  reuniões  dessa  Câmara  Técnica,  mas  não  recebeu  praticamente 
nenhum retorno. Segundo ela os convites continuarão a ser enviados. O Sr. Gilmar 
sugeriu que sejam realizadas visitas nas Universidades. Quanto à solicitação passada 
de visita técnica ao Casarão Histórico da Klabin, não houve nenhum retorno, por isso, 
a CT deverá realizar novo contato. A Sra. Jacira retomou o assunto da alteração do 
objeto da CT, e informou que por sugestão do Dr. Lamy o objeto deverá ser mantido. A 
seguir informou aos presentes sobre o andamento da criação do museu e afirmou que 
ainda  não  há  definições,  mas  já  existe  o  compromisso  de  realização  do  CECS. 
Afirmou que ainda estão sendo levantados os custos, e que após uma definição em 
conjunto com o CECS será trazido para apresentação na CT. Informou que o museu 
será constituído nos termos do PBA e será multidisciplinar, pois receberá material de 
diversos  programas  ambientais,  tais  como  dados,  fotografias,  espécies  da  flora  e 
fauna da região, peças arqueológicas, históricas, etc. A Sra. Idever opinou que seria 
mais  interessante  que  fosse  criado  um  museu  em  cada  município.  Informou  que 
Telêmaco  Borba  já  possui  um museu.  A  Sra.  Jacira  solicitou  que  seja  feita  uma 
apresentação sobre esse museu. O Sr. Gilmar sugeriu que seja feita uma visita ao 
espaço para conhecimento do acervo. O Sr. Everson sugeriu que o CECS defina como 
será a estrutura do museu para seja definido metodologicamente qual o acervo que 
será destinado,  quem será o  curador,  etc.  A  Sra.  Jacira  sugeriu  que sejam feitas 
reuniões em paralelo para definir a questão do museu. Foi deliberado que serão feitas 
reuniões para conhecer o museu de Telêmaco Borba e visitas as Universidades. A 
seguir foi projetada a reportagem realizada pela rede RPC sobre o trabalho de resgate 
arqueológico. O Sr. Everson informou que além dos sítios que já estavam previstos 
foram encontrados mais sete sítios na área da supressão vegetal. Informou também 
que  o  trabalho  de  laboratório  está  ocorrendo,  mas  é  muito  lento,  e  portanto  as 
discussões sobre o museu também poderão se alongar. A Sra Jacira pediu que fosse 
explicado  o  funcionamento  do  trabalho  de  laboratório.  A  seguir  a  Coordenadora 
perguntou  aos  presentes  se  gostariam  de  trazer  algum  assunto  novo.  A  Sra. 
Alessandra  do  IPHAN  afirmou  que  tem  acompanhado  os  trabalhos  através  dos 
relatórios e que tudo está seguindo dentro das normas. A Sra. Idever questionou sobre 
a possibilidade de realização de uma nova oficina em Telêmaco Borba nos moldes da 
realizada em Ortigueira.  O Sr.  Everson afirmou que tem interesse em realizar  um 
trabalho  com  professores  de  escolas  municipais  e  a  comunidade  e  estará 
encaminhando o assunto diretamente com a Sra. Idever. A data da próxima reunião foi 
marcada para o dia 12 de julho 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. 
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