
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

Aos dois dias do mês de outubro de dois mil e onze, na Pousada Girassol, município 
de Urubici/SC, às nove horas, iniciou-se a  primeira reunião ordinária do Conselho 
Consultivo do Parque Nacional de São Joaquim (PARNASJ), Michel diz que por lei o 
chefe da Unidade de Conservação (UC) é sempre o Presidente do Conselho. 
Tratando do Regimento Interno (RI), Michel sugere tratar apenas dos itens que 
geraram debates e sugestões nas reuniões preliminares. Todos concordam. Michel 
começa lendo as alterações sugeridas no Art. 2º. André, da FATMA, diz que a 
essência não foi alterada e todos concordam a redação. Michel passa para o Art. 5º, 
lê as duas sugestões de alterações, primeiro a sugestão da Conselheira Berenice, da 
localidade da Santa Bárbara, e depois do Conselheiro Guilherme, da prefeitura de 
Grão-Pará. Fábio, da Unibave, diz que a sugestão da Berenice é mais concisa. Todos 
concordam com a redação da Berenice. Fábio ressalta que com isso, o Plano de 
Manejo precisa ser elaborado rapidamente, pois é citado no artigo. Pedro, da Udesc, 
diz que o Plano de Manejo é mesmo uma obrigação do Parque Nacional (PARNA) e a 
manutenção dessa referência no RI reforça essa necessidade. Michel fala sobre a 
sugestão de alteração do Art. 7º, inciso V, pois entende que o Conselho não tem o 
caráter de “conselho fiscal”, e,  segundo os conselheiros do Instituto Serrano, isso não 
é uma obrigação do Conselho do PARNA. É aprovada a mudança. Michel lê a 
sugestão de alteração do Art. 7º, inciso VIII, diz que fará o esforço de passar ao 
Conselho todas as decisões importantes. Ressalta que algumas decisões devem ser 
tomadas rapidamente, como por exemplo, usando de consultas por e-mail. Todos 
concordam com a nova redação. O art. 17, não foi discutido nas reuniões 
preliminares, mas surgiu a dúvida nos últimos dias. Michel cita a situação dos 
Conselheiros representantes dos proprietários e moradores da localidade de Santa 
Bárbara, que não puderam participar desta reunião, mas tinham ficado de mandar um 
terceiro representante. Luiz Guilherme, do Instituto Serrano, diz que não concorda 
com o uso de procurações, que o conselheiro suplente serve justamente para isso. 
Rosana, da prefeitura de Grão-Pará, concorda. Fábio reforça a seriedade do 
compromisso de ser Conselheiro, da dificuldade do retorno das decisões à entidade e 
do risco das reuniões do Conselho sempre estarem com rostos diferentes. André diz 
que o morador deve comprovar a sua residência. Será criado um parágrafo 3º, 
dizendo que não serão aceitas procurações para representar os Conselheiros, 
titulares ou suplentes. Art. 18, acontece o acréscimo de “entidades e representantes”. 
Fábio pergunta sobre o departamento jurídico do Conselho. Michel diz que o ICMBio é 
representado pela AGU (Advocacia Geral da União). No artigo 19, é decidido que o 
Presidente deve formalizar a exclusão de entidade ou membro. Luiz sugere que seja 
criado um prazo de 30 dias para manifestação. Michel diz que o prazo não é 
necessário, pois, no parágrafo único do art. 18, já é prevista a notificação dos 
ausentes. Pedro questiona o que seriam ausências justificadas e não justificadas. 
Michel diz que são os outros Conselheiros que devem julgar. Áureo, da prefeitura de 
Bom Jardim da Serra, defende que os Conselheiros não devem fazer esse julgamento 
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e sim o Presidente do Conselho. Michel diz que o Presidente do Conselho é imposto 
ao Conselho e não escolhido, além de ser um julgamento rápido para os 
Conselheiros. Luiz pergunta se as faltas de hoje já serão contadas. Michel diz que 
sim. Pedro defende que antes da aprovação do Regimento Interno, as faltas não 
devem ser contadas. Fábio diz que deve-se contar as faltas apenas a partir da 
aprovação do Regimento Interno. Todos concordam que as faltas só serão contadas a 
partir da aprovação deste Regimento. Art. 29, inciso II, fica alterado para “excluir ou 
designar”.  Art 41, § 5º, é aceita a sugestão de retirar a citação do caráter permanente 
das Câmaras Técnicas. Art. 43, § 1º, sobre a periodicidade das reuniões. Todos 
concordam com 4 reuniões ordinárias anuais.  Art. 43, § 3º, todos concordam com a 
retirada do trecho que priorizava os dias de semana e o horário comercial no 
agendamento das reuniões ordinárias. Luiz pergunta o que significa os “dias de 
semana alternados”. Fábio esclarece que serão escolhidos diferentes dias da semana. 
Michel sugere que se marque hoje a data da próxima reunião. Todos concordam. 
Fábio sugere que se aproveite o momento para essa definição da data e do local da 
próxima reunião ordinária. Michel diz que na próxima reunião não haverá recursos 
para a contratação de transporte, alimentação e hospedagem. Diz que pode conseguir 
carona para algum Conselheiro que precise, mas não tem como fornecer a 
alimentação e a hospedagem. Áureo diz que a reunião pode ser em Bom Jardim da 
Serra. Sugere que o horário seja no período da tarde. Todos concordam com o 
horário das 15 horas. É sugerido uma sexta-feira, dia 02 de dezembro. Fábio sugere 
dia 25 de novembro. Todos concordam. A local da reunião será definido e informado 
por Áureo. Art. 45, § 4º, Luiz sugere que os Conselheiros devam confirmar o 
recebimento da pauta. Michel diz que já existe um prazo para inclusão de assuntos de 
pauta. É mantida a redação “dos 15 dias de antecedência”. Art. 47,  Luiz pergunta se 
deve ser por carta, Michel diz que “por escrito” pode ser por e-mail. Fica a redação de 
21 dias.  Art. 48, todos concordam com a alteração para “21 dias”. Todos os presentes 
aprovam o Regimento Interno. Pedro reforça que a aprovação do Regimento Interno 
deve constar em ata. André comenta que a Vanessa do PAESF-FATMA não é sua 
suplente e sim a Sônia da Epagri de Grão-Pará. Marcos, do ICMBio, diz que a Epagri 
é apenas suplente da FATMA, no caso de sua desistência ou exclusão no Conselho. 
Como membro do Conselho, a suplente do André é realmente a Vanessa, ambos 
representantes da FATMA. Michel fala sobre a escolha do Vice-Presidente e do 
Secretário Executivo e sugere que essa escolha aconteça na próxima reunião 
ordinária do Conselho, a ser realizada em 25 de novembro. Michel diz que, ainda hoje, 
também pretende tratar: do Plano de Manejo; da mudança do nome do Parque; do 
projeto arquitetônico, com mirantes, passarelas e centro de visitantes e informa que 
ele pode ser acessado pelo Facebook; da Cavalgada dos Aparados da Serra, que 
pretende sair do Morro da Igreja e atravessar a região da Santa Bárbara; das 
queimadas dentro do Parque, diz que as queimadas não são uma atividade ilegal em 
Santa Catarina, mas que o PARNA gostaria de uma posição do Conselho sobre se a 
FATMA deve autorizar queimadas em propriedades não indenizadas e localizadas no 
interior do Parque; da instalação da luz elétrica no interior do PARNA; da mudança 
dos limites do Parque; do Curso de Condutores e Montanhistas; da Compensação 
Ambiental do Parque Eólico de Bom Jardim da Serra; do Site do Conselho; do 
Container, que está sendo comprado e vai dar um apoio aos vigilantes do Parque; do 
Roteiro de Cicloturismo, que pode tornar o PARNASJ como o primeiro Parque 
Nacional brasileiro a ter esse roteiro, onde os ciclistas poderão conhecer o Parque, 
reforçando a integração dos seus quatro municípios e da Semana do Ecoturismo de 
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Urubici, que teve participação do Parque Nacional em 2011 e pretende ser repetida 
em 2012, mas sem as áreas no interior do PARNA. Sobre o Plano de Manejo, Michel 
diz que o ICMBio já tem R$ 257 mil disponíveis para a sua elaboração, mas o PARNA 
não consegue a sua liberação. Sugere que se faça um documento do Conselho 
cobrando a sua elaboração. Diz que o Plano de Manejo define os locais e as 
atividades que podem ser feitas no Parque. Luiz diz que o Plano de Manejo é a 
ferramenta prioritária para a gestão do Parque e defende que essa cobrança seja a 
primeira ação efetiva do Conselho. Pedro diz que o Plano de Manejo é um documento 
técnico que servirá como referência para todas atividades do Parque. Áureo pergunta 
quem fará o termo de referência para a sua elaboração. Michel diz que ele já foi feito, 
mas que não consegue sensibilizar as esferas superiores para a sua elaboração. 
Michel disse que pode repassar o Termo de Referência aos Conselheiros. Áureo 
sugere que se faça um memorando, informando a posição do Conselho e cobrando a 
sua elaboração. Michel reforça que o PARNA tem o dinheiro, mas ele está bloqueado. 
Luiz diz que alguns presentes têm mais informações sobre o que é um Plano de 
Manejo do que outros. Áureo diz que entende um Plano de Manejo do PARNA como 
um Plano Diretor no Município. Luiz diz que pedir o apoio do Conselho sobre uma 
ferramenta que muitos Conselheiros desconhecem não é o apropriado. Fábio sugere 
que na próxima reunião, alguém fale sobre que é um Plano de Manejo, de forma 
simples. Pedro diz que existe um texto resumido no site do ICMBio ou Ministério do 
Meio Ambiente (MMA) sobre o que é Plano de Manejo e sugere que ele seja 
disponibilizado a todos os Conselheiros. Pedro reforça que o primeiro Plano de 
Manejo do Parque não terá que ser usado por tempo indeterminado, ele passará por 
mudanças de acordo com as necessidades. Michel sugere que o Plano de Manejo 
seja a segunda pauta a ser tratada na próxima reunião, inclusive com a possibilidade 
de uma breve apresentação de alguém do Instituto Serrano. Luiz diz que o Instituto 
Serrano já fez uma manifestação ao MMA, cobrando a elaboração do Plano de 
Manejo e sugere que outras entidades também o façam. Sobre o Projeto 
Arquitetônico, Michel fica de conseguir o projeto impresso e apresentar na próxima 
reunião. Sobre a Compensação Ambiental do Parque Eólico, Michel sugere sair hoje 
com um ofício de apoio ou fazer uma apresentação mais detalhada na próxima 
reunião. Michel defende que o recurso seja usado no município de Bom Jardim e na 
área do Parque para a compra de propriedades. Pedro concorda com essa posição. 
André pergunta se o recurso dessa compensação é da FATMA. Michel diz que ele 
passa por uma Câmara de Compensação da FATMA que decidirá onde o recurso 
será liberado. Luiz defende que o recurso deve ir para uma UC criada há mais de 50 
anos e não para uma UC recém-criada. Luiz reforça que também seja aplicado no 
município de Bom Jardim da Serra. Áureo diz que a manifestação deve acontecer o 
mais breve possível, pois esse processo já existe há algum tempo e a luta pelo 
recurso é grande. Luiz diz que a manifestação do Conselho poderia sair ainda hoje. 
Michel diz que, pode até não se conseguir o recurso, mas é importante marcar uma 
posição. Pedro diz que acredita ser muito importante um posicionamento, mas 
gostaria de conhecer melhor os detalhes dessa compensação. Michel diz que o 
Ministério Público Federal de Lages está encabeçando o processo, justamente pelas 
eólicas estarem no entorno do PARNA de São joaquim, um UC Federal. Michel diz 
que o valor da Compensação também está sendo contestada pela empresa 
responsável pela atividade. Áureo diz que a empresa é responsável pelo 
empreendimento, mas o recurso é de um banco federal, o BNDES. Todos concordam 
que seja feito pelo PARNA um ofício e encaminhado às autoridades competentes. 
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Sobre a pauta da próxima reunião, Michel sugere que os itens sejam mandados por e-
mail e que todos decidam os temas a serem tratados na próxima reunião. Marcos 
lembra que alguns conselheiros não tem ou não acessam com facilidade o e-mail. 
Decide-se que a pauta seja definida durante esta reunião. Jaime, representante das 
localidades de Barrinha do Aiurê, Capivaras Alta e Serra Furada, diz que o nome do 
Parque é um tema relevante e que deve ser tratado na próxima reunião. Luiz diz que 
o tema do Curso dos Condutores é importante e urgente, pois as trilhas no interior do 
PARNA já estão até disponíveis na internet. Luiz pede mais informações sobre a 
proposta de mudança dos limites do Parque. Michel diz que existe um Projeto de Lei 
(PL) propondo a sua alteração e que tem  esse PL em meio digital. Pedro também 
pede maior conhecimento da situação. Luiz diz que precisa conhecer melhor esses 
limites propostos. Pedro diz que deve-se avaliar tecnicamente a área a ser alterada. 
Michel sugere aprofundar as discussões sobre os limites do Parque, o Plano de 
Manejo e o nome do Parque. Pedro sugere que os outros itens sejam considerados 
na programação da primeira reunião ordinária de 2012. Áureo pergunta sobre a área 
do Projeto de Lei. Michel diz que, analisando superficialmente o caso, a área continua 
a mesma. Pedro sugere a criação de um Grupo de Trabalho (GT) para tratar desse 
tema e se dispõe a conseguir mais informações sobre esses limites. Michel sugere 
que, posteriormente, outras pessoas sejam agregadas ao GT. Luiz diz que se sente 
muito honrado em ser Conselheiro e que se mudou para Urubici justamente em 
função do Parque Nacional. Michel agradece a presença e o esforço de todos e 
encerra a reunião. Nada mais havendo a tratar, eu, Marcos Hiroshi Taniwaki, Analista 
Ambiental lotado no Parque Nacional de São Joaquim – ICMBio/SC, lavro a presente 
ata de reunião, em que participaram as entidades conselheiras, conforme lista de 
presença anexa. 

Entidade Nome Assinatura

PARNASJ / ICMBio Michel T. N. R. de Omena

Representante Dos 
Prop. De Grão-Pará

Jaime Kemper

Unibave Fábio Boeing

Prefeitura de Bom 
Jardim da Serra

Áureo Ribeiro Cassettari

Udesc Pedro Volkmer de Castilho

FATMA André Luiz Fernandes

Instituto Serrano Luiz Guilherme Marins de 
Sá

Prefeitura de Grão-
Pará

Rosana de Oliveira Souza
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