
ATA DA 3ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DA BIODIVERSIDA DE NO RIO TIBAGI

Aos dezesseis dias do mês de julho de 2010, às 09:00 horas no Sindicato Rural de Ortigueira
reuniram-se os participantes das Instituições e representantes:  MPF federal,  Associação Salto
Mauá,  Apomel,  IAP,  CPT,   MAE,  CECS,  Eletrosul,  Copel,  Prefeitura  municipal  de  Ortigueira,
Prefeitura  de  Telêmaco  Borba,  Aproart,  Sindicato  rural  de  Ortigueira.  Murilo  apresentou  a
demanda para presente reunião, sendo apresentado os componentes de flora. Estudos da UEL
terciários. Disponibilizar os estudos de inventário feito posterior ao EIA e novamente o relatório de
Resgate de Fauna e Flora, verificar no site. Foi solicitada cópia da apresentação da Copel pelo
MPF e pela prefeitura municipal de Telêmaco Borba, e a representante da prefeitura municipal de
Telêmaco Borba sugeriu e ofereceu uma área para horto. MPF solicitou os estudos relacionados
de  ervas  medicinais  e  a  interação  com  as  comunidades.  Murilo  da  Copel  sugeriu  que  as
comunidades listem nos estudos quais são mais utilizadas.  Foi solicitado doação de mudas e
parcerias para Lutier  pesquisador  pela  prefeitura  de TB.  Dr.  Akira  questionou Murilo  sobre  o
entendimento do que é, e para que serve, a CT. Murilo respondeu que seria apresentar o que está
sendo  feito  e  ter  retorno  das  instituições  para  melhorar  o  processo.  Dr.  Akira  solicitou  uma
afinidade das  necessidades,  por  exemplo:  problemas  com animais  peçonhentos  e  morcegos,
reunião com Universidades, prefeituras e museu de história natural, para formação de museus. Sr.
Akira solicitou esclarecimentos sobre a velocidade de desmatamento em relação ao resgate de
animais,  dúvidas  em  relação  a  eutanásia  e  avaliação  do  Ibama,  e  a  instrução  normativa.
Dificuldade  para  disponibilizar  os  relatórios  no  site  e  cronogramas  foi  muito  enfatizada.
Representante indígena relatou que aumentou número de cobras ao redor da comunidade. Foi
solicitado pelo Dr. Akira um estudo para verificar a relação com a obra de mosquito da dengue e
animais peçonhentos. Foi relatado pelo indígena que houve um incremento de animais e que isso
está sendo benéfico, pois traz mais alimentos. Marcar reunião com Ibama e IAP, para esclarecer
quais dificuldades para aprovação das licenças. Foi solicitado pelo representante do IAP o número
dos protocolos das solicitações das licenças. Murilo ficou responsável de agilizar essas reuniões
com IAP e IBAMA. Discussão sobre unidades de conservação. Solicitado manual de campo para
resgate de fauna, espécies migratórias, custos do programa de monitoramento, exsicatas para
herbário da UEL, ver email da UEL Dr. Alba. Representante do município de TB apresentou sua
ansiedade em relação às ações voltadas somente para Ortigueira e não para TB, explicando o
sentimento de prioridade para Ortigueira. Apresentar equipes de fauna e flora, identificação áreas
para  recuperação,  resgate  de  solo  que  foi  incorporado  a  metodologia,  expectativas  com  os
deslocados sobre recomposição das novas áreas em relação as áreas antigas, registro de modo
de  vida.  Ficou  definida  a  data  da  nova  reunião  para  o  dia,  27  de  julho  às  9:00  horas,  em
Ortigueira. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente reunião, da qual eu, Marcelo
Cardoso, secretário “ad hoc”, lavrei a presente ata.
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