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ATA DA 12° REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DA BIODIVERSID ADE NO RIO 
TIBAGI 

 
 
Aos quatorze dias do mês de maio de 2013 às 14:30 horas na sede do CECS no 
município de Londrina, reuniram-se as seguintes instituições: IBAMA, IAP, UEL, MPF, 
ONG MAE, CONSEMA, PMTB, COPEL e CECS. Sr. Murilo iniciou a reunião 
apresentando os resultados do resgate de fauna e flora. 
 
Sra. Julia inicia apresentação do relatório final de resgate de fauna. 
Sr. Mario Orsi, questiona se foi coletado material para análise de DNA para futuramente 
avaliar os reais impactos do resgate e das realocações dos animais. 
Reclama que foi enviado ofício para solicitar o recebimento de material e que isso não 
aconteceu. 
Murilo e Júlia concordam que realmente isto poderia ter sido feito, mas que no momento 
do resgate, dada a dinâmica intensa do processo e falha de comunicação, acabou não 
acontecendo. 
Sugere que o CECS realize um programa para avaliação de impactos. Ressalta que 
mitigação pressupõe conservação. 
Deve ser melhorado o processo de parcerias com universidades das regiões onde são 
instalados grandes empreendimentos. 
 
Sr. Paulo apresenta resgate de flora. 
Foi sugerido pela Sra. Alba: 
- Que seja Incluída descrição de habitat das espécies registradas pela primeira vez. 
- Publicação em livro dos resultados dos resgates. Protocolos e resultados. 
- Sr. Carlos Moscalewsky sugere que seja incluída nas exigências de resgate de fauna e 
flora de empreendimentos futuros os detalhamentos específicos para melhoramento 
técnico e científico para geração de conhecimento, dessa forma, pode ser avaliado no 
potencial competitivo para concorrência nos processos de licitação de novas usinas, 
solicita ainda apoio ao IAP para implementação de uma instrução normativa adequada a 
situação atual. 
Sra. Alba solicita: 
- Que seja registrado que essa reunião é apenas o inicio das discussões sobre esse 
relatório. 
- Sugere que alguns itens sejam reavaliados no relatório: 
Pág. 37 menciona único especialista para resgate de flora. Detalhar melhor a questão de 
aporte de equipe. Estrutura do resgate de flora. 
Coleta de sementes priorizou espécies ameaçadas em extinção? 
Metodologia de acompanhamento de fenologia para 3 anos de coletas. 
Método monitoramento fenologia. Pág. 16 
Afirma que se foi realizado da forma que está no relatório, essa lista com esforço 
amostral ainda é subestimada. 
Descrever com detalhamento essa metodologia de amostragem. 
Disponibilizar os dados básicos dos levantamentos realizados durante os resgates para 
as universidades. 
 
Sr. Carlos Moscalewsky apresenta resultado da reunião ocorrida entre CECS, ANEEL, 
MPF e UEL sobre a solicitação de DUP para cumprimento do Art. 17 da Lei da Mata 
Atlântica. Informa que a ANEEL solicitou 60 dias de análise do assunto para se 
posicionar definitivamente.   
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Foi solicitado que sejam apresentados os dados do monitoramento de fauna para 
próxima reunião. 
 
Ficou previamente agendada nova reunião para 16 de julho de 2013 às 14:00 horas em 
Londrina. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente reunião, da qual eu, 
Marcelo F. Cardoso, secretário “ad hoc”, lavrei a presente ata. 


