
ATA DA 5ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DOS EMPREGADOS DE 
MINERAÇÃO 

 

Aos dezenove dias do mês de outubro de dois mil e dez, às 10:00 horas, na 
sede do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Telêmaco Borba, reuniram-se as 
seguintes entidades: CECS, ELETROSUL, MPF, COPEL, ONG ECO MAUÁ, 
CPT, CPHTB, TERRITÓRIO CAMINHOS DO TIBAGI. Iniciando os trabalhos, o 
Dr. Paulo Sergio Sena, coordenador da CT, fez uma retrospectiva das reuniões 
ocorridas entre o CECS, o MPF, a CPT, desde a última reunião da CT no dia 13 
de setembro. Esclareceu que o nexo de causalidade será avaliado num 
momento posterior e que o CECS irá trabalhar para construir um acordo 
juntamente com os garimpeiros e as entidades presentes, dentro dos critérios de 
razoabilidade e legalidade. Na sequência passou a palavra ao Dr. Akira que 
esclareceu as diferentes situações dos garimpeiros da região, entre os que 
pertencem a região, os que vieram para essa região e se fixaram e aqueles que 
garimpam em diversos lugares, sem residência fixa. O Dr. Akira informou que 
será iniciado um diagnóstico para avaliar essas situações e forma de 
indenização para cada uma delas. O prazo de conclusão do diagnóstico será no 
final do mês de novembro. Questionou os presentes sobre a possibilidade de 
aguardar até o fim de novembro para o início das tratativas de pagamento de 
verba alimentar ou se existe no momento alguma família em situação de 
necessidade que deve ser indicada para começar a receber a verba já no mês 
de novembro. Na sequência passou a palavra aos presentes. O Sr. Gilvan 
sugeriu que seja elaborada uma lista das famílias mais necessitadas. O Dr. Sena 
propôs que os garimpeiros indiquem aqueles que estão mais necessitados para 
que os trabalhos sejam iniciados por essas famílias. Afirmou que os trabalhos 
podem ser concluídos na mesma semana e que essas famílias poderão ser 
atendidas de forma prioritária. O Sr. Inácio ofereceu-se para elaborar essa lista e 
o Dr. Sena alegou que gostaria de sair da reunião já com lista dos nomes. Foi 
suspensa a reunião para que a Comissão de Garimpeiros se reunisse para 
elaborar a lista das famílias, com a assistência da CPT. O Sr. Leonel Joaquim de 
Souza, morador da Fazenda Santa Luzia, na Campina dos Pupo, informou que 
entregou sua documentação a Sra. Jaqueline do CECS, e solicitou que sua 
família seja visitada pela equipe do CECS. Também querem fazer parte do 
diagnóstico os Srs. Raimundo Caetano Santos e Moisés Carvalho Fonseca. 
Dando sequência a reunião, o Dr. Sena informou que a Comissão indicou 26 
nomes que serão objeto de diagnóstico pelo CECS, de forma emergencial. Se 
confirmada a condição de necessidade dessas famílias, o CECS poderá pagar a 
verba alimentar correspondente a um salário mínimo. O prazo será até o dia 8 
de novembro para início dos pagamentos. A próxima reunião ficou agendada 
para o dia 8 de dezembro, às 10 horas, para apresentação de uma proposta do 
CECS para reparação dos eventuais danos causados pelo empreendimento. A 
empresa contratada pelo CECS deverá entrar em contato com a Comissão de 
Garimpeiros para levantar os casos novos que não estavam na lista ou aqueles 
que mudaram de endereço. Os membros da Comissão são os seguintes: Sr. 
Gilvan Pereira da Silva (Xaropinho): (42) 8425-4920. Sr. Luis Carlos dos Santos: 
(42) 9933 4044. Sr. Inácio Domakoski 8852-4826. Sr. Maranhão: (43) 3547-
1817. Sr. Schneider (Frangão): (42) 8843-0773. Nada mais havendo a tratar, foi 
encerrada a reunião, da qual eu, Luciana Maranhão, secretária “ad hoc” lavrei a 
presente ata.  

 


