Ata da 32º Assembléia Geral Ordinária – 11 de junho de 2012
Aos onze dias do mês de junho de dois mil e doze reuniram-se na sede do Parque Nacional
Aparados da Serra os conselheiros abaixo relacionados, para tratarem de assuntos da pauta préagendada: posse dos conselheiros, aprovação dos regimentos internos dos Conselhos
Consultivos do PNAS e do PNSG e atualização do Plano de Regularização Fundiária. A AGO
começou com o quórum mínimo. O analista ambiental Lúcio Santos lê a ata da 31º AGO.
Deonir Zimmermann, presidente do CC, informa sobre apresentações do Projeto Fomento ao
Turismo, em Praia Grande (08/05) e na Conferência do Turismo de Cambará do Sul (09/05),
com esclarecimentos sobre as reformas das estruturas para a Copa, entre elas a construção do
novo Centro de Visitantes no PNSG (Fortaleza) e reestruturação das trilhas abertas; também
sobre a possibilidade de realizar os projetos em parceria com a Prefeitura Municipal de Cambará
do Sul. Informa que, até o momento, não há nada de concreto. Informa também que o ICMBio
contratou uma empresa para fazer a sinalização de todas as unidades, mas que serão realizados,
prioritariamente, aquelas que já tiverem o projeto executivo. Acrescentou que temos um projeto
em finalização. A seguir, o presidente passou informações sobre os Grupos de Trabalho Leão
Baio e Socioambiental, que até o momento não se reuniram, sob responsabilidade dos colegas
Magnus e Lúcio.
Jean pergunta sobre o posto do ICM, ao que Deonir responde que não pode ser ocupado sem
um posto de vigilância patrimonial.
Sobre o Regimento Interno, houve discussões relativas às dificuldades quanto ao transporte e
alimentação para as reuniões do Conselho. Alexandre Krob acrescenta que a atividade de
conselheiro é de utilidade pública e interesse social. Houve polêmica sobre o local de realização
das AGOs e a assembleia deliberou que a sede dos parques seria o melhor, devido à localização
central, facilitando o transporte e o almoço. Conselheiros decidem usar o mesmo regimento
interno para os dois conselhos, aprovando-o por unanimidade. Ninguém se manifestou para
mudar o regimento.
Os últimos diplomas de posse dos conselheiros foram distribuídos.
Novos esclarecimentos foram dados sobre a situação da regularização fundiária: PNAS com
57% regularizados e PNSG com 5,9%. Jean Pierre pede contatos para mobilizar pressão da
Sociedade Civil Organizada sobre a Justiça, na intenção de agilizar a regularização. Presidente
relata situação da Regularização Fundiária: processos judiciais, dois processos da década de 60:
Omar Marcel apensado a Marçal Francisco Klippel – autos com juiz para despacho desde
janeiro de 2011, ICMBio não é parte; advogados da União. Silvana pergunta quantos hectares,

ao que Deonir responde: duas poligonais, uma de 800 ha e outra de 1000 ha em mapa de
04/dez/1961, nunca contestado pelas partes. Tomás Osório de Lima, Leopoldina Matos
Fernandes – só falta a emissão de posse pelo juiz. Já houve o depósito e a pessoa já levantou.
Procurador: Martin, ação 910022098-1 e 910022097-3. “Ação do Elói” – petição do ICMBio,
questiona perito indicado pelo réu, desde 15 de novembro de 2011? área total 1000 ha, sendo
que a União já comprou a maior parte. Em resumo: 3060 ha PNAS, PNSG: 5,9% regularizados,
21% terras devolutas. Nelson Brugger pergunta que tipo de ações ajudaram a acelerar o
processo de regularização em outras unidades. Deonir responde que contratar uma pessoa com
o conhecimento jurídico para isso ajudaria, como acontece no PN de Itatiaia. Relata a emissão
da posse em 1964 da área do Elói. Proprietário questionou valores pagos à época pelo IBDF.
Na borda norte do Fortaleza, a Florense, com 119 ha; em audiência no ano passado, partes
concordaram com o tamanho da área, ficou pendente o valor, só falta a sentença do juiz (Caxias
do Sul; já decidiu sobre o valor da Agrolatina). Jean acrescenta que também temos que
pressionar por reunião com advogado da União (caso Agrolatina). A seguir, processos dos Boff
(borda Norte Fortaleza): acordo em relação à área; proprietário questiona valor – mesmo juiz
de Caxias. Na época não se emitiu a posse porque os juízes federais temiam os “juros
compensatórios”. Processos administrativos em número de 41; cabe aos proprietários – pressão
do ICMBio – de janeiro de 2011 para cá – instruídos, mas não conclusos; alguns já com
intimação, alguns com manifestação do proprietário; um processo o proprietário aceitou o valor
e está andando: não consta a área; laudo ainda não concluído. Pauta: processos administrativos:
planejamento e execução. Seguem explicações sobre averbação de reserva legal dentro do
parque. Após mais algumas explicações sobre casos específicos da regularização fundiária,
concluído o assunto, alguém pergunta em que pé anda o Plano de Uso Público e como fica em
face dos recursos financeiros disponíveis. Deonir responde que enquanto não houver avanço na
regularização fundiária não há implementação de mais áreas de uso público. A pessoa responde
que há, então, necessidade de um plano de uso público, como o plano de combate a incêndios
citado por Deonir, já que o Plano de Manejo não satisfaz a demanda e está difícil implementálo. Há a sugestão de incluir na pauta da próxima reunião a questão do uso público, em relação
à Copa e estruturas. Deonir argumenta que esta discussão já foi criada dentro do Programa de
Fomento ao Turismo, mas isso está fora da pauta do Conselho. Assim, como a próxima reunião
do Conselho (10/setembro) é na parte da tarde, sugeriu-se incluir esse assunto em sua pauta. A
mesma pessoa pergunta em relação ao pinus e repovoamento; Deonir cita pesquisa da
Universidade da Alemanha sobre áreas degradadas por pinus, explica também que é complicada

a ação em terras ainda sob domínio de terceiros. Encerra-se assim a 32ª AGO e lavro esta ata
que vai assinada pelo presidente.
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