ATA DA 2ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE DESAPROPRIAÇÕES,
INDENIZAÇÕES E REASSENTAMENTO

Aos quatorze dias do mês de junho de dois mil e dez, às quatorze horas, na Sede do
Sindicato Rural de Ortigueira, reuniram-se as seguintes entidades: MPF, DPU, CECS,
ELETROSUL, CPT, CPHTB, ASSOCIAÇÃO SALTO MAUÁ, ASSOCIAÇÃO DOS
MORADORES DA TERRA INDÍGENA DE APUCARANINHA e IBAMA. Dando início aos
trabalhos, o Dr. Gilmar Schwanka fez a chamada das entidades presentes e passou a
palavra ao Sr. Miguel Elias para apresentação da questão das desapropriações na área
da UHE Mauá. Ele expôs todos os critérios utilizados para a avaliação de cada uma das
propriedades atingidas. Na sequência expôs os números das propriedades já
negociadas, a negociar e aquelas que ainda faltam pagar, bem como apresentou a
fórmula utilizada para cálculo das indenizações. Foi questionado pelo Sr. Divonei sobre a
forma e os prazos de pagamento. O Sr. Miguel Elias assegurou que todos os
pagamentos foram feitos dentro dos prazos combinados. O Dr. Akira questionou se o
número de 233 propriedades corresponde ao total de indenizados e foi informado que
sim. O Sr. Ismair expôs o caso de sua propriedade e alegou que ainda não foi
indenizado. O Dr. Sena esclareceu que o CECS recebeu uma notificação judicial de um
parente do Sr. Ismair que sentiu-se prejudicado, razão pela qual a situação foi
judicializada. O Dr. Sena esclareceu que o CECS não fará nenhum pagamento até que
se defina a situação judicial. O Dr. Akira solicitou cópia da notificação encaminhada ao
CECS para análise. Na sequência o Dr. Gilmar Schwanka expôs de forma sucinta a
questão do Cadastro Sócio Econômico de 2007 e 2008 além de uma revisão de 2009, a
forma de aferição de direitos, a definição do público-alvo do reassentamento e a
indenização dos empregados e dos ilhéus. A seguir o Dr. Gilmar passou a palavra ao Sr.
Loyola, responsável pelo reassentamento das famílias, que fez uma exposição sobre as
formas de aquisição de terras, com vistoria prévia e análise documental da propriedade,
até a negociação com o proprietário. O Sr. Loyola expôs ainda a situação de cada uma
das 71 famílias que constituem o público alvo do reassentamento. O Dr. Akira solicitou
uma relação de todas as famílias que já foram removidas e qual o prazo que as demais
têm para sair de suas propriedades. Questionou ainda acerca das 27 famílias que foram
cadastradas em 2007 e mudaram-se da área. Foi esclarecido que o CECS não tem
nenhuma idéia do paradeiro dessas famílias. O Dr. Akira solicitou cópia do cadastro
dessas famílias. Foi questionado pela Sra. Luciana do MPF se as famílias conheciam de
fato os benefícios do reassentamento coletivo. Sr. Gilmar que coordenou toda a aferição
de público alvo disse que todos foram muito bem orientados e questionou o Sr. Ismair e o
Sr. Amberte que estavam presentes a respeito se foram ou não esclarecidos sobre os
tipos de reassentamento. Os presentes que eram público alvo confirmaram que tiveram
todas as informações sobre os dois tipos de reassentamento, inclusive visitando um
reassentamento coletivo em Salto Caxias e mesmo assim optaram pelo individual. A Dra.
Rafaella sugeriu que aqueles que não são público alvo, mas receberão uma indenização
razoável sejam orientadas pelo CECS para não serem vítimas de aproveitadores. Foi
questionada a situação do Sr. Sebastião e o Dr. Akira sugeriu que ele seja enquadrado
como público alvo. O Dr. Lamy afirmou que esse caso será estudado pelo CECS e nada
será deliberado no momento. Foi decidido que um novo grupo irá até a casa do Sr.
Sebastião para avaliar a situação da família. Essa visita ocorrerá na data agendada para
a visita ao horto, que não poderá ser realizada por razões judiciais. O Dr. Akira
encaminhará um ofício ao CECS com os demais casos que deverão ser objeto de análise
pelo Consórcio. Foi deliberado ainda que a CT fará um atendimento ao público atingido
nos dia 15, 16 e 17 de julho, em Telêmaco Borba, Ortigueira e Lageado Bonito
respectivamente, para atendimento no esclarecimento de dúvidas. Ficou agendado o dia
21 de julho a reunião para tratar do caso do Sr. Ismair. A próxima CT ficou agendada
para dia 03 de agosto às 10 horas, em Ortigueira. 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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