
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE – MMA

INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE - ICMBIO

CONSELHO CONSULTIVO DO PARNA DE SÃO JOAQUIM

PARQUE NACIONAL DE SÃO JOAQUIM - PNSJ

Aos seis dias do mês de maio de dois mil e quatorze, no Centro de Apoio à Pesquisa e 
Educação Ambiental – CAPEA, região de Chapadão, no interior do Parque Estadual da 
Serra Furada,  Orleans - SC, às quatorze horas e vinte e cinco minutos,  iniciou-se a 
décima segunda reunião ordinária do Conselho Consultivo do Parque Nacional de São 
Joaquim (PNSJ).  O  Sr.  Michel  Omena,  presidente  do  Conselho,  pergunta  se  todos 
receberam a ata  da reunião anterior  e se existem correções.  No trecho que trata  do 
Grupo de Trabalho (GT) para alteração do nome do PNSJ, a Sra. Vanessa solicita que o 
termo  “escolas”  seja  substituído  por  “CAEPS”.  A ata  da  décima  primeira  reunião 
ordinária é aprovada por todos aqueles que participaram dela. O Sr. Michel reapresenta 
as contas do PNSJ e, atendendo ao pedido do Conselho, informa que adicionou uma 
tabela contendo os recursos disponíveis e o planejamento para o seu uso, sendo previsto 
curso  para  capacitação  dos  conselheiros,  curso  para  guarda  parques,  sinalização, 
exposição itinerante,  elaboração do Plano de Manejo e o restante dos valores sendo 
destinado  à  aquisição  de  terras  para  a  regularização  fundiária  da  Unidade  de 
Conservação (UC). O Sr. Michel informa que, quando surgirem novas compensações 
ambientais,  o  Conselho  será  consultado  sobre  a  melhor  forma  de  utilizá-las.  O  Sr. 
Michel passa a falar sobre a eleição para modificação do Conselho e apresenta os nomes 
dos órgãos públicos, entidades da sociedade civil e proprietários cadastrados. Informa 
que serão cinco entidades da sociedade civil disputando três vagas. No setor público 
serão sete vagas disputadas por apenas cinco candidatos. Para as cadeiras reservadas aos 
proprietários de áreas localizadas dentro do polígono do PNSJ, Urubici apresentou seis 
proprietários cadastrados para disputarem as duas vagas e Bom Jardim da Serra contou 
com  dois  proprietários  cadastrados  para  ocuparem  as  duas  vagas  destinadas  ao 
município.  Os  municípios  de  Orleans  e  Grão-Pará  tiveram  apenas  um  proprietário 
inscrito  cada.  Fica  decidido  que  os  representantes  dos  proprietários  desses  dois 
municípios,  podem  buscar  outro  proprietário  que  aceite  fazer  o  cadastramento  e 
participar do Conselho do PNSJ.  Também é decidido que,  por já fazerem parte do 
Conselho atual e demonstrarem interesse em permanecer, a Prefeitura de Grão-Pará e a 
FAMOR  terão  mais  trinta  dias  para  encaminhar  a  documentação  exigida  para  o 
cadastramento. O Sr. Michel inicia a discussão sobre a alteração do nome do PNSJ e 
passa a palavra aos integrantes do GT criado para discutir o tema. O Sr. André informa 
que, em Grão-Pará, foram levantados os seguintes nomes para o Parque Nacional: das 
Mais Belas Paisagens, do Morro da Igreja, da Janela Furada e de Bom Jardim da Serra.  
O Sr. Evandro diz que, em Orleans, foram apresentados os seguintes nomes: do Morro 
da Igreja e da Janela Furada. O Sr. Sérgio de Lima apresenta os nomes escolhidos por 
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Urubici: da Serra Gelada, das Nascentes (Serranas), do Morro da Igreja, do Leão-Baio e 
da Gralha-Azul. O Sr. Evandro lembra que cada município deveria apresentar apenas 
duas sugestões de nomes. O Sr. Michel sugere que Urubici apresente os dois nomes 
mais originais: da Serra Gelada e das Nascentes (Serranas) e compromete-se a conversar 
com os representantes do município de Bom Jardim da Serra. Informa que, por causa da 
eleição que será realizada em Benedito Novo, o empréstimo das urnas eletrônicas só 
poderá acontecer trinta dias após o segundo turno das eleições. Por outro lado, as urnas 
antigas de pano já podem ser disponibilizadas. Fica decidido que será aguardado o prazo 
legal para a utilização das urnas eletrônicas e que será exigida a apresentação do título 
de eleitor para a votação no nome do PNSJ. Fica definido que além do nome atual, São 
Joaquim, devem constar na urna eletrônica, da Serra Gelada, Morro da Igreja, Janela 
Furada e das Nascentes. O Sr. Michel trata dos eventos realizados no interior do PNSJ, 
informa que as  contrapartidas  estão sendo definidas  apenas  por  ele  e  propõe que o 
Conselho  defina  algumas  regras  para  a  realização  desses  eventos.  Cita,  para 
conhecimento e aprovação, as contrapartidas definidas para eventos como a Descida do 
Cindacta  (bicicleta),  o  Desafrio  e  a  Maratona  de  Aventura  da  Serra  Catarinense 
(corridas). Atualmente, exige-se o seguro dos atletas e a doação de alguns itens, como 
lixeiras fixas e sacolinhas para carro.  O Sr. Evandro sugere que seja definido um valor 
fixo em dinheiro por participantes e, como não o é permitido o recebimento de dinheiro, 
o valor final seja convertido em algum equipamento necessário ao PNSJ. O Sr. Sérgio 
Sachet propõe que o PNSJ faça uma lista de necessidades, para adaptar a demanda ao 
tamanho dos eventos. O Sr. Sérgio de Lima sugere que seja definida uma porcentagem 
sobre  o valor  das  inscrições  e  um valor  mínimo cobrado por  pessoa.  O Sr.  Michel 
compromete-se a verificar como outras Unidades de Conservação (UCs) estão fazendo, 
pede que o Sr. Sérgio de Lima se informe como é feito em Bonito e diz que conta com 
contribuições dos outros Conselheiros. O Sr. Sérgio Sachet pergunta como é cobrado 
pelo uso comercial das imagens do Parque Nacional. O Sr. Michel diz que é cobrado um 
valor, em torno de R$ 1.600,00 por dia de trabalho, porém esse montante não fica e nem 
passa pelo PNSJ. O Sr. Michel diz que outra ideia seria de se cobrar como valor mínimo 
por participante algo semelhante ao menor preço de ingresso para visitar outras UC e 
compromete-se  a  verificar  esse  valor.  O  Sr.  Sérgio  Sachet  sugere  que  sejam 
considerados o porte e as categorias dos eventos. O Sr. Jaime defende que sejam levados 
em conta os impactos ambientais de cada atividade. O Sr. Michel informa sobre o Curso 
do ICMBio, que será realizado em Urubici, para a formação e contratação de brigadistas 
para prevenção e combate aos incêndios florestais. O Sr. Michel também aproveita para 
comentar sobre o trabalho,  realizado em parceria  com a UDESC, para avaliação de 
áreas mais vulneráveis a incêndios no interior do PNSJ. Nada mais havendo a tratar, eu, 
Marcos  Taniwaki,  analista  ambiental  do  Parque  Nacional  de  São  Joaquim  – 
ICMBio/SC,  lavrei  a  presente  ata  de  reunião,  em  que  participaram  as  entidades 
conselheiras e convidados, conforme lista de presença anexa. 

Entidade Nome Assinatura

FAMOR Thatiane Cordini Fernandes

FATMA André Luiz Fernandes
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ISECON Sérgio Sachet Júnior

Prefeitura de Grão-Pará Valécio Bússolo

Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais de 
Urubici

Eraldo R. de Souza

Prefeitura de Urubici Sérgio José de Lima

ICMBio Michel Omena

FATMA Vanessa Bernardo

ICMBio Marcos Taniwaki

Representante dos 
Moradores de Orleans

Evandro Crocetta

Representante dos 
Moradores de Grão-Pará

Jaime Kemper

UNIBAVE Fábio Boeing

* Outras pessoas presentes 
à reunião.

Dilmo Foster (Vereador Urubici), Juliana C. Hoffmann 
(FAMOR)


