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Aos catorze dias do mês de dezembro do ano de 2015, às 14 horas em segunda chamada, no 1 

auditório do Parque Nacional de Aparados da Serra, atendendo convocação do Presidente dos 2 

Conselhos, conforme Regimento Interno, reuniram-se os membros do Conselho Consultivo 3 

listados em lista anexa para tratar da pauta descrita na convocação: 1- Apresentação de breve 4 

relato da viagem de estudos do Analista Ambiental Anivaldo Libério Chaves; 2- Apresentação de 5 

proposta de trabalho do Conselho Consultivo para as reuniões de 2016; 3- Atendimento das 6 

pautas encaminhadas por conselheiros. A reunião iniciou com a presidência explicando que não 7 

faria a apresentação da ata de junho, que estava com o Analista Ambiental Lucio Santos, ausente 8 

por compromisso profissional. Como a reunião de setembro não ocorreu por falta de quórum, 9 

ficará para a próxima reunião a leitura das duas atas anteriores (junho e dezembro). Após 10 

justificou a ausência do Analista Ambiental Anivaldo Libério Chaves, que faria a apresentação 11 

de viagem de serviço realizada no final de novembro, mas também estava ausente por motivo de 12 

viagem a serviço emergencial (auxiliar no combate ao incêndio florestal no Parque Nacional da 13 

Chapada da Diamantina). Para o segundo item da pauta, foi apresentado o parecer de força 14 

executória da Advocacia Geral da União (anexa), que determina a apresentação de relatório de 15 

implementação do plano de manejo das duas UC´s em 26/02/2016. A partir do encaminhamento 16 

do relatório, o Conselho Consultivo poderá estabelecer encaminhamentos para que a gestão da 17 

UC caminhe no sentido de implementar o que falta, entre outras decisões a serem tomadas em 18 

assembleia. Na sequência, foi iniciado o atendimento da pauta encaminhada pelo Conselheiro 19 

Eduardo Bernardino (Guia Aparados; mensagem eletrônica anexa), com a descrição do 20 

andamento das atividades do programa de regularização fundiária. Além da leitura da mensagem 21 

do Sr. Procurador Federal, Dr. Martin Rodacki (anexo), que esclarece a situação atual dos 22 

diferentes processos de desapropriação judicial, houve leitura atualizada do programa de 23 

regularização, detalhando o andamento das 6 etapas (regiões) estabelecidas como prioritárias em 24 

2010. Também fez um esclarecimento quanto ao posto de fiscalização da Receita Estadual na 25 

divisa SC/RS, que foi doado ao ICMBio, no entanto não há registros de construção do imóvel, 26 

nem uma matrícula onde houvesse a averbação de alguma doação do terreno onde está 27 

localizado o prédio. Além da situação precária de titularidade, não houve autorização da direção 28 

do ICMBio para instalação de posto de vigilância, mas que a estrutura está prevista no plano de 29 

manejo e no momento que forem regularizados os imóveis onde está previsto o uso público, 30 

haverá gestão para implementação de um posto de informação e controle no local, de elevada 31 

estratégia para vários dos programas temáticos do PM. Também esclareceu que não existe 32 

nenhum projeto de pavimentação da RS 427 e que o movimento de caminhões pesados não 33 

ocorre mais como vinha acontecendo durante os meses de setembro e outubro, que geraram 34 

vários transtornos aos visitantes dos Parques Nacionais que utilizam a rodovia. Atendendo 35 

sugestão de pauta do conselheiro da Fundação Gaúcha de Montanhismo, Sr. Nelson Brugger 36 

(mensagem eletrônica anexa), informou que em função do curto prazo e das dificuldades 37 

financeiras, não foi possível a programação da vinda de servidores da CR9 ou da Coordenação 38 

de Gestão Participativa na reunião atual, mas que já ficou o compromisso da vinda do 39 

Coordenador Regional e da colega analista ambiental lotada na CR 9 responsável pela pasta para 40 

a reunião de março. Quanto as mensagens de denúncia encaminhadas pelo Analista Ambiental 41 

Eugênio Petter Neto, informou que as mesmas geraram 4 inquéritos civis (03 no RS e 01 em SC) 42 
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e 01 procedimento preparatório. O presidente se propôs a leitura das respostas encaminhadas às 1 

consultas do Ministério Público Federal, mas como não houve interesse da assembleia, informou 2 

ainda que não faria manifestação do “ponto de vista”, conforme solicitado pelo conselheiro, pois 3 

caberia somente a manifestação da gestão dentro dos procedimentos instaurados e que estão 4 

disponíveis para consulta. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou a reunião e 5 

para constar, eu, Deonir Geolvane Zimmermann, Analista Ambiental, lavrei a presente ata, que 6 

lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente juntamente com os Conselheiros presentes. 7 


