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ATA DA 4ª. REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE DESENVOLVIM ENTO REGIONAL E 

INFRAESTRUTURA 
 

 
 
Aos vinte e cinco dias do mês de maio de 2011, às 13:30 horas, no Clube Recreativo Ortigueirense, 
reuniram-se as seguintes instituições: ASSOCIAÇÃO SALTO MAUÁ, CECS, CPHTB, COPEL, ASSOC. 
DOS PISCICULTORES DO MUN. DE ORTIGUEIRA, APOMEL, PREF. MUNICIPAL DE ORTIGUEIRA, 
PREF. MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, EMATER, COMITÊ DE BACIAS DO TIBAGI, 
CONSELHO MUN. DE TURISMO DE TELÊMACO BORBA, IAP, APROART e COMDEPA. Inicialmente 
o coordenador, Sr. Sergio Akira passou a palavra à Sra. Idever Laceda e à Sra. Vanessa Lima, 
presidente do COMDEPA, para apresentação do Projeto de reestruturação do Parque Municipal do Rio 
Tibagi, em Telêmaco Borba, contendo o orçamento estimado para execução do mesmo. Foi entregue 
ao Sr. Cassias um Ofício do COMDEPA solicitando a doação de 51m3 (cinquenta e um metros cúbicos) 
de peroba retirada da supressão para revestimento dos futuros prédios do parque reestruturado. A Sra. 
Vanessa Lima solicitou que seja encaminhada ao Conselho uma resposta por escrito. Na sequência o 
Sr. Marcelo Cardoso, Coordenador da Câmara Técnica de Apicultura, fez uma apresentação sobre a 
negociação coletiva realizada com os apicultores referente à unidade beneficiadora de mel, que está 
diretamente ligada com a questão do desenvolvimento regional. A apresentação da proposta do 
Programa APIS será feita na próxima reunião da CT de Apicultura, cuja reunião da CT será agendada 
oportunamente. A seguir o Sr. Akira passou a palavra ao Prof. João Luiz,  representante do Instituto 
Federal do Paraná, com campus situado em Telêmaco Borba, que expôs sobre o curso de 
Agroecologia para filhos de agricultores locais no “Regime de Alternância” que está sendo realizado em 
Ortigueira. Na sequência, a representante da EMATER, Sra. Terezinha Sandri, efetuou a apresentação 
do Termo de Cooperação Técnica – TCT, convênio cujo objeto é a conjunção de esforços visando a 
promoção e o apoio na implementação de ações voltadas ao desenvolvimento sustentável dos 
municípios de Ortigueira e Telêmaco Borba, no contexto da construção da Usina Hidrelétrica de Mauá. 
Durante a  apresentação foram demonstradas as signatárias do termo (COPEL, EMATER, SEPL, 
SEAB e as Prefeituras de Telêmaco Borba e de Ortigueira), o histórico, a estrutura (arranjo 
institucional), as atribuições das convenentes, do Comitê Gestor e do Grupo de Trabalho Executivo, as 
etapas de execução, seus produtos e metas respectivas, o cronograma estimado com prazo de cinco 
anos e os diversos benefícios para as comunidades locais. Foi questionado se as Prefeituras estão 
recebendo a parte referente ao ISS da obra e como garantir o repasse dos valores a população. O Sr. 
Cassias informou que estão sendo pagos os valores devidos às prefeituras, e a informação foi 
confirmada pelos representantes presentes de cada prefeitura, mas que está fora da alçada do CECS 
definir a forma de aplicação dos recursos. A Sra. Idever Lacerda questionou se é possível que se insira 
a questão do turismo e do uso múltiplo do reservatório no Termo de Cooperação e foi-lhe respondido 
que projetos poderão ser apresentados para compor os planos de desenvolvimento sustentável dos 
municípios. E que o uso do lago artificial deverá obedecer o que está definido no PACUERA – Plano 
Ambiental de Conservação e Uso do Entorno do Reservatório Artificial. Por fim o Sr. Cassias 
apresentou os 18 (dezoito) pleitos e projetos encaminhados ao Consórcio, quais sejam:  
- Ampliação do Hospital São Francisco em Ortigueira; 
- Aquisição de equipamentos para o Hospital São Francisco em Ortigueira; 
- Construção de duas Unidades Básicas de Saúde em Ortigueira; 
- Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para as duas Unidades Básicas de Saúde; 
- Aquisição de uma ambulância para Ortigueira; 
- Construção de Centro de Controle de Zoonoses em Ortigueira; 
- Ampliação e reforma do Colégio Estadual Machado de Assis, no Natingui; 
- Colocação de cobertura na quadra poliesportiva do Colégio Estadual Machado de Assis, no Natingui; 
- Melhorias no Posto de Saúde do Natingui; 
- Ampliação e reforma da Escola Rural Municipal Gabriel de Souza, no Palmital; 
- Reabrir estrada que liga Palmital a Natingui; 
- Ampliação e reforma da Escola Municipal Almirante Tamandaré, no Sapé; 
- Aquisição de uma motoniveladora para as comunidades do NAtingui, Palmital, Sapé e Lajeado Bonito; 
- Melhorias na estrada entre Ortigueira e Lajeado Bonito; 
- Calçamento na via principal do Lajeado Bonito; 
- Ampliação e melhorias no Colégio Estadual Bento Munhoz da Rocha Neto; 
- Aquisição de equipamentos para a Prefeitura de Ortigueira; 
- Ambulância pedida opelas comunidades; 
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            - Instalação de antena de celular; 
            - Doação de madeira para COMDEPA de Telemaco Borba; 
            - Construção de posto de saúde no Sapé. 
 
 
 
 
 
 
 
Informou que já foram realizadas discussões internas e que o CECS irá analisar o deslocamento das 
famílias e em quais áreas se justificam os maiores investimentos em infraestrutura. Os membros da CT 
foram convidados a participar da próxima reunião da CT de Biodiversidade na qual será reapresentado 
o PACUERA. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente reunião, da qual eu, Luciana 
Maranhão, secretária “ad hoc”, lavrei a presente ata. 
 


