ATA DA 9ª. REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO,
CULTURAL E ARQUEOLÓGICO

Ao quinto dia do mês de outubro de 2011, às 14:00 horas, na Casa do Artesão em
Telêmaco Borba, reuniram-se as seguintes instituições: CECS, COPEL, HABITUS,
IPHAN, MPF, MPE, IAP, CONDEPA, KLABIN E ONG ECO MAUÁ. Iniciando os
trabalhos, a coordenadora da CT pediu que fosse feita a leitura da ata da reunião
anterior, e apresentou os pontos que estavam pendentes e informou das conclusões.
A representante da empresa Habitus solicitou que antes da abertura de novos pátios
de tora os responsáveis devem avisar antes os técnicos de arqueologia para verificar
se existem sítios arqueológicos e Jacira fará a solicitação aos responsáveis. Marcelo
do CECS solicitou que seja registrado que, embora na última reunião o IPHAN tenha
avisado que protocolaria o documento para instrumentalizar o TAC, o mesmo não foi
recebido até a presente data. Foi esclarecido, pela Srª Alessandra do IPHAN, que foi
entregue na reunião do dia anterior, o documento com as diretrizes e que a partir da
entrega da ATA feita hoje pela manhã a Copel tem 30 dias para analisar o documento.
Foi solicitado pela Sra. Alessandra, por e-mail, que em todas as reuniões sejam
apresentados atualizações dos Programas de Arqueologia, Patrimônio Histórico e
Educação Patrimonial. Marcelo do CECS solicita que fique registrado que todos os
programas são atualizados no site do CECS mensalmente. Sra. Alessandra,
apresenta o plano para instrumentalizar o TAC e sugeriu que seja disponibilizado no
site para sugestões. Sra. Ivone da Klabin sugeriu que seja ampliada para as
comunidades locais que tiveram a perda do patrimônio a discussão do plano para
formulação do TAC. Dr. Robertson solicita a opinião da Habitus sobre o plano. A
equipe da Habitus estava presente na reunião, mas não fizeram apresentação. Sra.
Jacira apresenta a visita realizada por ela, pela CT e Sandra e Marcelo, pelo COPATI,
acompanhados por Julio, Henrique e Fillipi, da Klabin, na casa histórica da Klabin.
Explicou que caracterização da Casa enquanto Patrimônio demandará ampla pesquisa
em fontes históricas a serem levantadas e precisará ser planejado equipe e tempo
para isso. Sr. Ari explana sobre pessoas que moraram na casa da o exemplo do seu
avô e Sra. Jacira reforça que vai essas informações de fonte oral deverão ser
consideradas na caracterização. Sra. Ivone comenta que o acesso até a casa da
Klabin fica muito longe e instalar o museu lá só porque existe um espaço vazio não faz
sentido. Dr. Robertson comenta que serão exposições itinerantes e que não vai ocupar
o local por tempo contínuo e que seria interessante ter uma função social não somente
a casa para visitação. Não seria para museu e sim para ser utilizado durante um
período do ano. Klabin esperará proposta que será construída, Sra. Ivone diz que faz
parte da história da família e que sempre foi conservada, inclusive reside um caseiro
ao lado somente para cuidar da casa. Dr. Robertson explica que não quer dizer nada
ser de interesse da família e que pode ser tombado por interesse da comunidade. Sra.
Idever comenta que o poder público prioriza a função social da propriedade, e que
este é um momento impar para história antes da Klabin.
Fica deliberado que seja elaborada uma proposta para a Casa por um Grupo de
Trabalho - GT composto por Jacira, Alessandra, Idever, Ari, indicado da Habitus e
indicado do Copati. Sra. Alessandra indica o Juliano para o GT e que seja realizada
uma caracterização da casa. Jacira fica responsável para dar andamento nessas
questões da utilização da casa. Sr. Julio solicita uma proposta bem estruturada e faz
uma exigência pela Klabin que seja utilizado os fundos das compensações da usina
Mauá para realizar a manutenção ou outros investimentos necessários para a
utilização da Casa e que a Klabin poderá ceder somente o espaço. A data da próxima
CT para ser apresentado uma minuta em aproximadamente 60 dias para proposta
final.
Idever pede para alterar sua função para secretária geral do gabinete.
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A data da próxima reunião fica aguardando o TAC oficial e Jacira fica responsável de
agendar.

Fica uma sugestão para dia 07 de novembro de 2011 as 10:30hs.
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente reunião, da qual eu, Marcelo
Faria Cardoso, secretário “ad hoc”, lavrei a presente ata.
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