ATA DA 5ª. REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E
INFRAESTRUTURA

Aos sete dias do mês de novembro de 2011, às 14 horas, no Clube Recreativo Ortigueirense, reuniramse as seguintes instituições: ASSOCIAÇÃO SALTO MAUÁ, CECS, EMATER, APOMEL, COMISSÃO
PASTORAL DA TERRA e IAP. Inicialmente o Sr. Sergio Akira esclareceu a respeito da diferença entre
a Copel e o CECS – Consórcio Energético Cruzeiro do Sul e suas autonomias. Para ilustrar, foram
citadas as diretorias da Copel: “DEN – Diretoria de Engenharia”, como sendo a área da empresa que
está diretamente ligada ao empreendimento de Mauá, e a “DMC – Diretoria de Meio Ambiente e
Cidadania Empresarial”, outra diretoria que está à frente de ações socioambientais, tanto em
Ortigueira, como em Telêmaco Borba. Foi pontuado que as tomadas de decisões do CECS dependem
de deliberação do Comitê Diretor do mesmo, o qual é formado por representantes da Diretoria de
Engenharia da Copel e representantes da Eletrosul. Na sequência, foi apresentado o novo coordenador
da CT Sr. Carlos Moscalewsky, em substituição ao Sr. Marcos Aurélio Cassias Pereira, que explicou a
situação atual em relação às solicitações efetuadas nesta CT e da dificuldade para relacionar
argumentos que justifiquem os investimentos a serem aplicados em desenvolvimento e infraestrutura.
Também apresentou a relação de demandas solicitadas e listadas na ata da 4° reunião da CT. Apesar
de ser uma instituição que presta serviços de saúde para a comunidade ortigueirense, o Sr. Carlos
explicou que o hospital São Francisco não poderá receber investimentos por parte do CECS, pois é
uma entidade privada. Foi solicitada, pelos representantes da comunidade local, a criação de uma
comissão para apoiar a elaboração de projetos para solicitar os recursos provenientes dos incentivos
fiscais (FIA – Fundo de Amparo à Infância e Adolescência e Lei Rouanet de incentivo à cultura) a partir
da arrecadação da UHE Mauá, com o objetivo de direcionar tais recursos para investimento na própria
região, de forma proporcional à percentagem de energia gerada em cada empresa (Eletrosul e Copel).
O Sr. Luiz Diedrichs questionou se não seria possível realizar capacitações que propiciassem maior
organização e representatividade das comunidades. Também informou que, na data do dia 07/11/2011,
começou a funcionar a superintendência da CEF (Caixa Econômica Federal) com técnicos para
elaborar projetos. O Sr. Divonei Schneider solicitou que fosse registrado em ATA o pedido de
alargamento da estrada que desvia a Estrada da Sulfurosa, no trecho que liga a estrada antiga à nova.
Por consenso, dentre a lista de solicitações apresentadas, foram elencadas as áreas de saúde e de
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educação para que os investimento sejam priorizados. Foi deliberado que a coordenação da CT
enviará a lista das reivindicações para serem elencadas as prioridades pela comunidade local. Foi
solicitado pelo vereador Sr. Francisco L. Carneiro e pelo Sr. Valdemar Bordignon, que suas entidade
passassem a ser representadas na CT de Desenvolvimento Regional e Infraestrutura, por meio de suas
pessoas. A próxima reunião da CT ficou pré – agendada para o dia 23 de novembro de 2011. Nada
mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual eu, Marcelo Faria Cardoso, secretário “ad hoc”,
lavrei a presente ata.
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