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DADOS GERAIS 

Local: Sede do Parque Nacional Aparados da Serra 

Data: 26 de setembro de 2016 

Horário: 14 horas 

Participantes: Conforme a lista de presença em anexo 

PAUTA 

1. Apresentação Coordenador Regional Jorge Luiz Pegoraro; 

2. Destinação dos recursos de compensação ambiental; 

3. Regularização fundiária; 

4. Comemoração do aniversário de 57 anos do PARNA Aparados da Serra; 

ATA 

 
Aos vinte e seis dias do mês de setembro de 2016, às 14 horas, o presidente do 1 

Conselho Consultivo dos Parques Nacionais Aparados da Serra e Serra Geral, 2 

analista ambiental Deonir Geolvane Zimmermann, cumprimentou os presentes, 3 

verificou a questão do quórum e deu início à 48ª Assembleia Geral Ordinária. Em 4 

seguida, informou que a minuta da ata havia sido enviada por e-mail e que na 5 

reunião seria feita a leitura do resumo executivo da minuta. Também aproveitou 6 

para destacar a presença do titular Coordenação Regional 9, o analista ambiental 7 

Jorge Luiz Pegoraro, e comunicar o recebimento de três ofícios. Um deles havia 8 

sido encaminhado pela ACONTUR para solicitar a substituição de conselheiros. 9 

Outro ofício havia sido enviado pela AETURSCS, contendo a manifestação de 10 

interesse em voltar a integrar o conselho. O terceiro, havia sido encaminhado pela 11 

Secretaria de Educação de Cambará, com a indicação de substituição de 12 

conselheiros. Passando para a primeira pauta da reunião, Deonir estendeu a 13 

palavra ao coordenador regional Jorge Luiz Pegoraro. Em sua apresentação, Jorge 14 

cumprimentou os presentes e discorreu sobre a sua trajetória profissional no IBAMA 15 

e no ICMBio. Ao comentar sobre o cargo de coordenador regional, disse que estava 16 

trazendo a sua experiência administrativa para contribuir com a gestão das 17 

unidades de conservação da região, enfatizando em sua fala a necessidade de 18 

parcerias para o avanço dos processos de gestão. Também destacou o potencial 19 

dos parques nacionais sediados em Cambará do Sul e a relação com o objetivo do 20 

ICMBio de seguir aprimorando a gestão das unidades de conservação. Com a 21 

palavra, o presidente do CONTUR, senhor Amilton, lembrou que já havia ouvido o 22 
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coordenador em outra oportunidade e recordava de ter ouvido sobre parcerias com 23 

empreendedores e terceirização das unidades de conservação. Respondendo à 24 

pergunta, Jorge falou da intenção do ICMBio de eleger alguns parques para 25 

concentrar esforços no desenvolvimento do uso público. Em seguida, um 26 

conselheiro perguntou sobre os rumores relacionados a novas estruturações 27 

administrativas no âmbito do ICMBio. Como resposta, o coordenador respondeu 28 

que em Brasília estava ocorrendo discussões sobre as chamadas iniciativas 29 

transformadoras, envolvendo diversos temas, assim como alguns arranjos 30 

institucionais para as unidades de conservação. Com a palavra, o conselheiro 31 

Nelson, da Federação Gaúcha de Montanhismo, perguntou se as iniciativas 32 

transformadoras estavam consolidadas e o material poderia ser disponibilizado, e 33 

qual era a composição do comitê gestor do ICMBio. Sobre a primeira pergunta, 34 

Jorge respondeu que o documento estava em fase de elaboração. Em seguida, 35 

respondeu sobre a composição do comitê gestor do ICMBio. Após a apresentação 36 

da equipe do ICMBio, o presidente do conselho mostrou um documento contendo 37 

instruções para usuários externos acessarem o SEI e fez um resumo dos 38 

procedimentos necessários para a obtenção do acesso. Passando para o segundo 39 

ponto de pauta, Deonir fez referência a um encaminhamento do conselho 40 

solicitando informações sobre a destinação dos recursos de compensação 41 

ambiental aos parques nacionais. Disse que encaminhou uma mensagem ao setor 42 

competente do ICMBio e recebeu como resposta um relatório contendo os valores 43 

depositados no banco Caixa, passando a discorrer sobre os valores e respectivas 44 

destinações mencionados no documento. Passando para o próximo ponto de 45 

pauta, passou a tratar do tema da revisão do plano de manejo, onde destacou a 46 

resolução do conselho sobre a necessidade de informar os conselheiros sobre as 47 

atividades e o plano de trabalho para a revisão do documento. Deonir informou que 48 

enviou essa solicitação à instância competente, mas até o momento não havia 49 

recebido a resposta. Sobre a regularização fundiária, o presidente apresentou 50 

dados do avanço da regularização e afirmou que 81% da área dos parques 51 

nacionais se encontrava regularizada. Diante da solicitação de esclarecimentos 52 

feita pelo conselheiro Nelson, Deonir discorreu a respeito de algumas situações, 53 

detalhando os procedimentos relativos aos parques nacionais Aparados da Serra 54 

e Serra Geral. Os detalhamentos incluíram informações sobre os trâmites judiciais 55 
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e administrativos, assim como os desafios do processo de regularização fundiária. 56 

Durante os diálogos, o chefe dos parques nacionais informou que o processo de 57 

regularização está mais avançado na porção dos parques situada no planalto 58 

gaúcho, sendo que falta a realização de três vistorias para o término da instrução 59 

processual de toda a parte pertencente aos limites do Rio Grande do Sul. No 60 

tocante a pauta referente às comemorações do 57º aniversário do PARNA 61 

Aparados da Serra, a analista ambiental Eridiane Lopes da Silva falou da intenção 62 

da equipe local do ICMBio em realizar as comemorações no período de 1 a 18 de 63 

dezembro, direcionadas aos quatro municípios que possuem áreas ocupadas pelos 64 

parques nacionais ou estejam situados em seu entorno, com publicidade na mídia 65 

nacional. Para tanto, Eridiane apresentou os objetivos das atividades e a ideia de 66 

elaborar propostas de eventos capazes de permitir o alcance dos objetivos 67 

mencionados. As providências envolveram o envio da proposta inicial, contendo os 68 

objetivos, para diversas instituições dos quatro municípios, para sugerir ideias, 69 

selecionar as mais viáveis e definir as instituições que pudessem contribuir para a 70 

realização das ações. Em seguida, falou sobre algumas sugestões de atividades 71 

discutidas com alguns setores. Quando as discussões se voltaram para as 72 

questões da qualificação de conselheiros e da renovação do conselho, o 73 

conselheiro Nelson sugeriu que fosse feita primeiro a qualificação e a renovação 74 

do conselho ficasse para a Assembleia seguinte, destacando que ficaria muito difícil 75 

realizar as duas ações num intervalo de tempo de apenas dois meses. Retornando 76 

ao assunto das comemorações, o coordenador regional parabenizou os 77 

conselheiros pela criatividade e exortou os participantes a manterem o foco na 78 

realização dos eventos propostos, destacando os benefícios que poderiam advir 79 

dessas ações. Em seguida, o presidente do conselho perguntou se havia mais 80 

algum assunto. Não havendo, declarou encerrada a 48ª Assembleia Geral 81 

Ordinária. 82 

 

 

 

 

 


