
REUNIÃO DE CONSELHO CONSULTIVO 

 Parques Nacionais de Aparados da Serra e da Serra Geral 

 Assembleia Geral Extraordinária do Conselho Consultivo dos Parques 
Nacionais de Aparados da Serra e da Serra Geral 

 

DADOS GERAIS 

Local: Sede dos Parques Nacionais de Aparados da Serra e da Serra Geral 

Endereço: Rodovia RS 427 Km 18 - Itaimbezinho 

Data: 16/10/2017 

Horário: 14:00 hs as 18:00 hs 

 

Participantes: Conforme lista de presença no anexo 1. 
 

PAUTA 

 
1. Eleição para preenchimento de vagas para novo mandato 2017-2019 de 
acordo com quadro anexo deliberado na reunião do dia 11 de setembro. 

2. Aprovação da nova composição pelo mandato atual. 
3. Apreciação de moção. 

 

ATA 

Aos dezesseis dias do mês de outubro de 2017, na sede dos Parques 1 

Nacionais de Aparados da Serra e da Serra Geral, teve início a 2 

Assembleia Geral Extraordinária do Conselho Consultivo, às 14h na 3 

sede do Parque Nacional de Aparados da Serra na sala do Auditório. 4 

Estiveram presentes os participantes conforme lista de presença em 5 

anexa. A Presidente do Conselho e Chefe do Parques nacionais, Clarice 6 

Silva, inicia a reunião com a leitura da pauta da reunião aos presentes 7 

e a mesma foi aprovada. Em seguida ela comenta que o prazo ideal para 8 

envio das convocações para as assembleias é de 07 dias corridos. Não 9 

houve objeção dos conselheiros quanto a este prazo. 10 

A presidente fala que os cargos da secretaria executiva estão em aberto 11 

para outros conselheiros que queiram ajudar, principalmente para a 12 

comunicação entre parque, conselho e comunidade. Neste momento a 13 

Sra. Nivia se coloca à disposição para contribir na escrita da ata. 14 

A Presidente coloca a  ata da reunião anterior (AGO 51) para aprovação, 15 

porém ainda não havia quórum, então prossegui-se com a reunião 16 

ainda sem aprovação. A presidente comentou que o ICMBio lançou 17 

editais sendo um deles de educação ambiental e que a mesma escreveu 18 

projeto junto a equipe da Coordenação Regional CR9, dirigido à 19 
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Comunidade Quilombola São Roque, onde é  proposta uma ação de 20 

diagnóstico e a implantação de trilha. Ela coloca que se aprovado pelo 21 

ICMBio, o projeto será apresentado à comunidade quilombola para 22 

aprovação dos mesmos. Clarice comenta também que está inscrevendo 23 

trabalho para o Seminário de Boas Práticas do ICMBIO, sobre a 24 

experiência em implatação de trilhas com ações de baixo custo. O Sr. 25 

Josemar, secretário executivo, comenta que agora a secretaria executiva 26 

está melhor organizada, que as atas serão enviadas a todos no máximo 27 

em 05 (cinco) dias e que as reuniões serão gravadas. Em seguida, a 28 

presidente recomenda aos participantes que atentem às suas 29 

colocações, sendo mais objetivos e racionais, evitando serem repetitivos, 30 

para uma maior qualidade das reuniões otimizando o tempo e 31 

facilitando a lavratura das atas. Com a chegada de mais conselheiros, a 32 

presidente observa a existência de quórum e coloca novamente em 33 

pauta a aprovação da ata da AGO 51, de  11 de setembro de 2017. Após 34 

correções solicitadas pelo Sr. Paulo Ferreti e o Sr. Gerhard a ata é 35 

aprovada. 36 

Em seguinda, foi dado início ao processo de eleição para o novo 37 

Conselho com a formação de grupos setoriais para decidirem sobre a 38 

ocupação das vagas dentro de cada setor. No quadro de vagas, foi feita 39 

modificação no texto diferenciando representantes de organizações não 40 

governamentais ambientalistas de órgão colegiados que atuam na área 41 

de meio ambiente. A presidente colocou em debate a representação de 42 

conselheiros titulares e suplentes. O Sr. Marcelo Pupim comentou que 43 

no  caso do representante não poder comparecer na reunião,  que ele 44 

entende que o mesmo possa ser substituído por outro representante 45 

mediante indicação em ofício com antecedência. Também, foi 46 

questionado se no caso de titular e suplente não poderem comparecer 47 

se poderiam indicar um terceiro e se este terceiro teria direito a voto. O 48 

Sr. Carlos Varella ponderou que esta seria uma alternativa para 49 
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garantir quórum nas reuniões. O Sr. Alexandre Krob coloca que no 50 

regimento interno o voto só pode ser do titular ou suplente previamente 51 

indicados pelos membros e que caso isso não fosse considerado o 52 

regimento interno seria invocado. Sra. Ana Lima comentou que o titular 53 

e suplente devem pertencer a mesma entidade.  54 

A presidente, após escrever em um quadro (anexo) os resultados para 55 

ocupção das vagas decididas nos setores, coloca em pauta a aprovação 56 

da nova composição, sendo aprovada por unanimidade. Posteriormente, 57 

a presidente solicita a moção de apoio a AETURCS, proposta na reunião 58 

anterior pelo Sr. Nelson Brugger. O Sr. Gilvan Pereira, esclarece que a 59 

moção deve ser retirada de pauta uma vez que as questões relacionadas 60 

foram resolvidas. O Sr. Paulo Ferreti comentou que foram feitas 61 

adequações no programa #somostodosparques e que o acordo de 62 

cooperação entre a  AETURCS e ICMBIO está vigente. A presidente, a 63 

pedido de participantes da reunião, coloca em pauta o andamento dos 64 

trabalhos para abertura da Trilha da Borda do Malacara, uma vez que 65 

este assunto não foi tratado na reunião anterior conforme estava 66 

previsto. Ela comenta que os trabalhos estão em fase final de 67 

sinalização e manejo. A Sra. Nivia comentou que não concorda com a 68 

forma com que a implantação da trilha vem sendo conduzida, desde a 69 

oficina de sinalização e manejo oferecida pelos parques,  que está sendo 70 

inspirada em uma trilha no Rio de Janeiro, que não foram feitos 71 

estudos, que se preocupa com a presença de búfalos e javalis na região 72 

da trilha. Ela comenta também que a Mira Serra, entidade a qual ela 73 

representa, enviou ofício a chefia dos Parques questionando aspectos 74 

relacionados a implantação da trilha. A presidente comenta que o ofício 75 

já foi respodido e a Sra. Nivia Franzen se diz insatisfeita com as 76 

respostas. O Sr. Alexandre Krob, solicita que o ofício encaminhado pela 77 

Mira Serra e resposta da chefia dos parques sejam enviadas aos 78 

conselheiros. O Sr. Paulo Selau demosntra preocupação com o futuro 79 
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da trilha, propondo estudos para prever o impacto da visitação na 80 

mesma para 10 anos.  81 

A presidente comentou sobre o acordo local feito com os condutores 82 

para que durante o primeiro ano de visitação na trilha seja permitido 83 

somente condução obrigatória. Ela expôs que a Instrução Normativa do 84 

ICMBIO 02 /2016, não permite que a condução seja obrigatórias nas 85 

unidade de coservação federais e que foi advertida pela Coordenação de 86 

Uso Público e Negócios do ICMBIO sobre a inconformidade do acordo 87 

feito com condutores locais. Ela expôs que defendeu a idéia junto a 88 

CGEUP alegando  que será um momento de transição antes da trilha 89 

ser liberada para visitantes sem condutores, permitindo que sejam 90 

aprimorados os procedimentos de controle. O Sr. Paulo Ferreti explanou 91 

sobre as PAPP informando que edital para contratação e estudo de 92 

viabilidade econômica já foi publicado e encerrado o prazo. Ele informou 93 

que no edital foi exigido que as empresas contratadas devem considerar 94 

a matriz de oportunidade elaborada pelo conselho. Em seguida a 95 

presidente infomrou que haverá um curso nos  Parques, fruto de uma 96 

parceiria entre Universidade Federal de Juiz de Fora-MG e Universidade 97 

Federal do Rio Grande do Sul. Ela informou que trata-se do curso 98 

“Instrumentação em Ciências Biológicas” que também é conhecido como 99 

“biologia para leigos” pois trata-se de um curso com conteúdo 100 

predominantemente prático para um público heterogêneo, desde 101 

analfabetos ou com formação superior. A Sra Ketulyn Fuster informou 102 

sobre o último encontro do projeto SEIVA, a se realziar no dia 02 de 103 

dezembro deste ano, referente a atividades de educaçao ambietal com 104 

os professores das escolas do entorno das UC estaduais da região. O Sr. 105 

Gustavo Paschoal informou que ocorrerá entre os dias 25 e 27 de 106 

outubro a 4ª edição do projeto “Conhecer para Preservar”. A presidente 107 

encerra a reunião informando que a próxima reunião do Conselho 108 
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Consultivo será em 11 de dezembro de 2017, segunda feira na sede do 109 

Parque Nacional dos Aparados da Serra. 110 

PRINCIPAIS ENCAMINHAMENTOS 

1. Enviar para os conselheiros o Oficio da Mira Serra e a 
resposta do Parque Nacional. 

Responsável: Clarice Silva. 
Prazo:15 dias. 

2. Enviar para os conselheiros lista com nomes dos 

representantes de casa membro da nova composição do 
Conselho. 

      Responsável: Josemar Contesini 
Prazo: até a próxima reunião. 

PRÓXIMAS PAUTAS PARA O CONSELHO 

 
1. Apresentação da revisão do Regimento Interno. 
1. Ativação dos Grupos de Trabalho: Fomento ao Turismo,  

Montanhismo e canionismo, Trilhas: sinalização e manejo. 
2. Entrega dos certificados dos participantes da Oficina da 

Trilha do Malacara, do Manual de Interpretação Ambiental e 
do Sistema da Gestão da Segurança. 

3. Planejamento da Comemoração do Aniversário do Parna. 

PRÓXIMA REUNIÃO 

Data: 11/12/2017 - segunda feira 
Local: No auditório da sede do Parque Nacional  
Horário: 13:30 

 
_______________________ 

Presidência do Conselho 
 

Assinaturas dos demais conselheiros: 
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ANEXO 1 
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ANEXO 2 

Governamentais 
 

 Não-governamentais   

 Sec. de Turismo de Cambará do Sul 

 Sec. de Turismo de Jacinto Machado 

 Sec. de Turismo de Praia Grande 

 Sec. de Turismo de Mampituba 

 Sec de Educação de Cambará do Sul  

 Sec. de Agricultura e Meio Ambiente de 
Praia Grande 

 

Representantes de 
órgãos públicos 
executivos da esfera 
municipal  da área de 
abragência da 
Unidades de 
Conservação. 

 Aparados Tur 

 Associação dos 
Empreendedores de Tursimo 
de Cambará do Sul - AETURCS 

 Associação Tigre Preto  

 Associação dos Condutores de 
Tursimo de Cambará do Sul - 
ACONTUR 

 Associção de Agências de 
Turismo Serra Geral – ASG 

 Associção ...APETUR 

Representantes do setor de 
turismo, com atuação na área 
de abrangência da Unidades 
de Conservação 

Câmara Municipal de Cambará do Sul Representantes do 
poder legislativo 
municipal da área de 
abragência da 
Unidades de 
Conservação. 

 Instituto Curicacas 

 ONG Mira Serra 

 Comitê xxxx Reserva da 
Biosfera da Mata Atlântica 

Representantes de 
organizações não 
governamentais 
ambientalistas e de órgãos 
colegiados de meio ambiente 
atuantes na área da Unidades 
de Conservação 

Secretaria Estadual de Meio Ambiente do Rio 
Grande do Sul (SEMA) 

Representantes de 
órgãos públicos 
executivos da esfera 
estadual  da área de 
abragência da 
Unidades de 
Conservação. 

Universidade UNISINOS Representantes do setor 
formal de ensino/pesquisa 
privada (s), com atuação na 
área de abrangência da 
Unidades de Conservação, ou 
em seu entorno  
 

 

 Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul (UFRGS) 
 

 Instituto Federal Catarinense –Santa Rosa 
(IFC-Sta Rosa) 

 
 

Representantes do  
setor formal de 
ensino e pesquisa 
público(s) atuante(s) 
na área da Unidades 
de Conservação ou 
no seu entorno 

Federação Gaúcha de Montanhismo 
– FGM 

Representantes do setor de 
recreação com atuação na 
área de abrangência da 
Unidades de Conservação, ou 
em seu entorno  
 

 Conselho Municipal de Turismo de 
Cambará do Sul - CONTUR  

 

 Conselho Municipal de Turismo de 
Jacinto Machado 

Representantes de 
conselhos municipais 
de turismo e/ou 
meio ambiente da 
área de abrangência 
das Unidades de 
Conservação 

Sindicato dos Produtores Rurais de 
Jacinto machado 

Representantes de 
sindicato(s) rurais  atuantes 
na região abrangida pela 
Unidades de Conservação 

Chefe dos Parques Nacionais de Aparados da 
Serra e da Serra Geral 

Representante do 
ICMBio 

 Associação São Roque 

 Associação Mãe dos 
Homens 

Representantes da população 
residente e/ou do entorno da 
Unidades de Conservação 

  Empresa EMATER Representantes do setor 
agropecuário/silvicultura e 
entidades de extensão rural 
com atuação na área de 
abrangência da Unidades de 
Conservação, ou em seu 
entorno. 

 


