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A 49ª Assembleia Geral Ordinária do Conselho Consultivo dos Parques Nacionais 1 

Aparados da Serra e Serra Geral NÃO FOI REALIZADA POR FALTA DE 2 

QUÓRUM. Como a assembleia havia sido agendada para o período da tarde do 3 

dia 12 de dezembro de 2016, o grupo de trabalho responsável pela discussão e 4 

proposição de uma minuta de termo de reciprocidade e o grupo de trabalho 5 

incumbido da questão do voluntariado e das tratativas sobre as oportunidades de 6 

negócios nos parques nacionais haviam aproveitado para se reunir pela manhã no 7 

mesmo local onde aconteceria a AGO. Após os diálogos realizados 8 

separadamente, os dois grupos se encontraram para falar dos resultados 9 

alcançados. O presidente da Associação para o Turismo Sustentável dos Aparados 10 

da Serra (APARADOSTUR), José Brugnera, que havia liderado as atividades de 11 

elaboração da minuta de termo de reciprocidade entre a própria APARADOSTUR 12 

e o ICMBio, falou sobre o andamento dos trabalhos e solicitou que todos aqueles 13 

que recebessem uma cópia da minuta fizessem as suas considerações. Enquanto 14 

o grupo de trabalho se organizava para apresentar algumas questões, o líder do 15 

outro grupo de trabalho, liderado pelo presidente da AETURCS, Paulo Eduardo 16 

Macedo Ferretti, perguntou se podia aproveitar o tempo para apresentar os 17 

resultados da discussão sobre o voluntariado, que tinha acontecido em outra sala. 18 

Concedida a palavra, Paulo informou os presentes sobre a escala que havia sido 19 

montada para os trabalhos voluntários nos canyons Itaimbezinho e Fortaleza até o 20 

dia 20 de dezembro. Depois disso, seria necessário arrecadar fundos junto às 21 

empresas de Cambará do Sul e municípios vizinhos para custear as despesas de 22 

transporte e oferecer uma ajuda de custo às pessoas que iriam trabalhar entre o 23 

dia 21/12/16 e o dia 31/01/17. As iniciativas também incluiríam a realização de 24 

pedágios em Cambará do Sul. Passando para o tema das oportunidades de 25 

negócios, o relator relembrou que os trabalhos desenvolvidos foram focados na 26 

apresentação de propostas. Quando a discussão envolveu a possibilidade de uma 27 

grande empresa se interessar em investir nos parques nacionais e abarcar todos 28 
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os negócios, os participantes ressaltaram a necessidade de definição de um termo 29 

de referência capaz de impor as condições desejadas pelas comunidades locais. 30 

Caso houvesse problemas com a execução, restaria ainda o acionamento do 31 

Ministério Público Federal. Em seguida, Paulo fez a leitura das oportunidades de 32 

negócios elencados pelo grupo que debateu o assunto. Após as exposições, os 33 

participantes colocaram como encaminhamento a realização de uma assembleia 34 

geral extraordinária para dar tempo de todos refletirem sobre as oportunidades de 35 

negócios e encaminharem as respectivas resoluções do conselho. Durante os 36 

diálogos, a representante da família Klippel, Margarene Klippel, perguntou se as 37 

oportunidades de negócios poderiam incluir as atividades realizadas pela família 38 

dentro do Parque Nacional Aparados da Serra. Paulo respondeu que as 39 

oportunidades elencadas se concentravam exclusivamente em terras da União. 40 

Houve um intervalo para o almoço e na retomada das atividades, os presentes 41 

constataram que não havia quórum para a realização da 49ª Assembleia Geral 42 

Ordinária do Conselho Consultivo dos Parques Nacionais Aparados da Serra e 43 

Serra Geral. Com o intuito de aproveitar o tempo disponível, os participantes do 44 

grupo das oportunidades de negócios passaram a discutir os critérios para o 45 

estabelecimento de negócios nos parques nacionais. Surgiu, então, a questão da 46 

construção de um hotel dentro do parque, resultando na definição na definição de 47 

critérios para esse tipo de empreendimento. Na sequência, tratou-se de questões 48 

ligadas aos estacionamentos, balão estacionário, rapel, trilhas, cobrança de 49 

ingressos, entre outros.  Ao final do encontro, os participantes elencaram os 50 

seguintes encaminhamentos: 1. Finalizar a proposta de oportunidades de negócios; 51 

2. Elaborar um documento contendo as premissas básicas para a exploração de 52 

atividades no interior dos parques nacionais; 3. Realizar uma reunião da Câmara 53 

Técnica no mesmo dia da próxima assembleia do conselho; 4. Convocar uma 54 

assembleia extraordinária do conselho no mês de janeiro de 2017. A reunião foi 55 

encerrada pelo presidente da AETURCS. 56 

 

 

 

 

 


