Ata da 35º Assembleia Geral Ordinária – 10 de dezembro de 2012
Aos dez dias do mês de dezembro de dois mil e doze reuniram-se na sede do Parque Nacional
Aparados da Serra os conselheiros que assinam a lista de presença, para tratarem de assuntos
da pauta pré-agendada: Atualização do Plano de Regularização Fundiária e Planejamento das
atividades do Conselho Consultivo para 2013. A AGO começou com o quórum mínimo de
membros em segunda chamada, ou seja, 12 participantes.
Inicialmente o presidente do Conselho Consultivo e Chefe das Unidades de Conservação,
apresenta a situação dos processos administrativos de regularização fundiária abertos até o
momento (conforme lista no anexo). Também comparou os processos das propriedades em
relação ao planejamento apresentado à Justiça Federal, no âmbito da Ação Civil Pública que
condena o ICMBio a executar a regularização fundiária, implementar o plano de manejo, entre
outros. Faz também a leitura do relatório encaminhando pela Procuradoria Federal
Especializada do ICMBio no que diz respeito aos encaminhamentos e situação atual dos
processos judiciais de desapropriação (também anexado à ata). Informa que não há mais como
lavrar novas intimações, mesmo para aqueles proprietários onde já houve vistoria para
avaliação do imóvel, pois não existem mais recursos disponíveis de compensação ambiental.
Todo recurso já está comprometido com processos administrativos e judiciais. A decisão
unânime da Assembleia é pelo encaminhamento de correspondência à Presidência do ICMBio
para que sejam inseridos recursos do orçamento anualmente para as desapropriações nos
Parques Nacionais de Aparados da Serra e da Serra Geral, bem como para a Coordenação de
Compensação Ambiental do ICMBio, assim que encerrarem os processos de intimação ainda
com prazo para resposta dos interessados com relação às transações amigáveis.
No segundo item da pauta, agendam-se as reuniões da Câmara Técnica de Credenciamento de
Guias e Condutores de Visitantes e do Grupo de Trabalho de Educação Socioambiental.
Encerra-se assim a 35ª AGO e lavro esta ata que vai assinada pelo presidente.
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