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DADOS GERAIS 
Local: Sede dos Parques Nacionais de Aparados da Serra e da Serra Geral 
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Data: 11/09/2017 
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Participantes: Conforme lista de presença no anexo 1. 
 

PAUTA 
 
1. Gestão 2017-2018 do Conselho dos Parques 
2. Resultados reunião da Chefe dos Parques em Brasília/DF 
3. Resultados da Oficina de Credenciamento do Malacara 
4. Parceria Ambiental Público Privada - PAPP 
5. Projetos SICONV - Prefeitura de Cambará & Ministério do Turismo 
6. Atividades das Câmaras Técnicas e Grupos de Trabalho 
7. Assuntos Gerais 
 

ATA 
Aos onze dias do mês de setembro de 2017, na sede dos Parques 1 
Nacionais de Aparados da Serra e da Serra Geral, teve início a 2 
Assembleia Geral Ordinária do Conselho Consultivo, às 14h . Estiveram 3 
presentes os participantes conforme lista de presença anexa. Verificado o 4 
quórum com 17 conselheiros presentes, a chefe dos Parques, Clarice 5 
Silva, inicia a reunião com a leitura da pauta aos presentes, que foi 6 
aprovada. Em seguida a presidente coloca o primeiro ponto da pauta que 7 
é a renovação do Conselho Consultivo, esclarecendo que circulará duas 8 
listas de presença, uma para o mandato atual e outra com os cadidatos 9 
inscritos para o novo mandato. Sr. Gerard (UFRGS) questiona o processo 10 
de renovação dizendo que não recebeu convocação para esta discussão. 11 
Sr. Nelson Brugger (CBME) explica para Gerard como foram as duas 12 
últimas reuniões. Clarice segue propondo votação para definir se 13 
empresas podem compor o novo mandato do conselho, sem estarem 14 
representando uma entidade do segmento na sociedade civil, ou seja, se 15 
auto representando, já que este assunto gerou polêmicas nas últimas 16 
reuniões. O conselheiro Eduardo, proprietário da Agência Guia Aparados, 17 
defende sua permanência como candidato ao novo conselho, 18 
argumentando que é assíduo participante, enquanto outros candidatos 19 
não participam e que gostaria que isso fosse considerando. Conselheira 20 
Ketulyn opina que uma empresa privada sozinha não representa 21 
organização da sociedade civil. Nelson, Andrews, Paulo Selau e Silvana 22 
comentam a importância do conselho votar este assunto. O Sr. Paulo 23 
(COMTUR/CS), comenta que não concorda que uma empresa tenha voto 24 
igual a uma associação de empresas. A Sra. Ana (Secretaria de Turismo 25 
de Praia Grande) questiona Clarice se esta situação da empresa privada 26 
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está no manual sobre conselhos do ICMBio e Clarice confirma que existe 27 
sim esta possibilidade, sendo uma decisão do próprio conselho. O 28 
conselheiro Silvano (Sec Turismo CS) comenta que o conselho seja 29 
constituído de acordo com a lei, para evitar futuras complicações. O 30 
conselheiro Neimar (Emater-CS) pede celeridade para votação para a 31 
reunião dar andamento. O conselheiro Gerard (UFRGS) expõe 32 
preocupação com empresa privada ocupando cadeiras em conselhos 33 
consultivos. Após ouvir os conselheiros, a votação é realizada com o 34 
seguinte resultado: 06 (seis) votos favoráveis a empresa que não 35 
representa uma entidade organizada compor nova formação do conselho; 36 
10 (dez) votos contrários à empresa que não representa uma entidade 37 
compor nova formação do conselho; 01 (uma) abstenção. A presidente 38 
prossegue colocando em votação sobre grupo de empresas que não 39 
possuem CNPJ, ou seja, que não estão formalizados como entidades da 40 
sociedade civil organizada,  se eles podem ou não se candidatarem para 41 
formação do novo consleho. Paulo Selau defende a candidatura de 42 
grupos informais. Vorlei Silveira Silva (Luca – Grupo Segurança de 43 
Trilhas) defende a candidatura de grupos informais e diz que o grupo que 44 
ele representa contribui no conselho sobretudo nas questões 45 
relacionadas à gestão de segurança. Eduardo diz que as coisas devem 46 
andar pra frente e deseja sorte para o trade turístico. Paulo comenta que 47 
deve-se diferenciar o que é de interesse próprio e o que é de interesse de 48 
entidades. Encerrada a discussão segue votação sobre grupos de 49 
empresa sem representação formal através de associação terem cadeira 50 
no conselho tendo o seguinte resultado: 13 (treze) votos favoráveis a 51 
cadidatura de grupos de empresas não formallizados para o novo 52 
conselho e 04 (quatro) votos contrários. A reunião prossegue tratando da 53 
formação do novo conselho onde a presidente expõe que existem 42 54 
(quarenta e dois) inscritos sendo 16 (dezesseis) governamentais e 25 55 
(vinte e cinco)  não governamentais. Ela comenta que existe disparidade 56 
entre os dois grupo e que um conselho formado por tantos membros 57 
dificilmente terá quórum nas reuniões.  Ketulyn (SEMA) questiona se as 58 
vagas são para prefeituras ou podem ser para suas secretarias 59 
municipais. Clarice afirma que podem ser as secretrarias. Gerard 60 
(UFRGS) propõe votar um a um os membros e fala da importância da 61 
diversidade. Carla (Biosfera da Mata Atlântica) comenta que um conselho 62 
com 40 pessoas é inviável e que terá dificuldade para atingir o quórum. A 63 
presidente expôs através de cartazes os cadidatos e foi proposta votação 64 
para decidir se a nova composição iria considerar todos os inscritos como 65 
novos membros, ou seja, 16 (dezesseis) membros governamentais e 25 66 
(vinte e cinco) não governamentais. O resultado da votação foi: 02 (dois) 67 
votos favoráveis, 13 (treze) votos contra e abstenção: 1 (uma). Sendo 68 
decidido que não serão aceitos todos os inscritos. Em seguida foi votado 69 
se a composição deve ser mais paritária possível com o seguinte 70 
resultado: favoráveis a ser mais paritária 15 (quinze), contra 1 (um), 1 71 
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(uma) abstenção. Em seguida, a presidente com apoio dos conselheiros 72 
apresenta a proposta de ¨enxugar¨ o conselho, diminuindo o número de 73 
membros dos setores que tinham muitos candidatos, tornando a 74 
composição mais homogênea e apresentando proposta de quadro de 75 
vagas sendo: (i) para a representação Não Governamental propõem-se 17 76 
vagas sendo: 6 (seis) para o setor de turismo, 04 (quatro) para 77 
organizações não-governamentais ambientalistas, 2 (duas) para o setor 78 
do setor formal de ensino e pesquisa privada(s), 01 (uma) para o setor de 79 
recreação,  01 (uma) para o setor de de sindicato(s) rurais  , 2 (duas) para 80 
representantes de população residente e/ou do entorno, e 01 (uma) para 81 
representantes do setor agropecuário e silvicultura; (ii) para a 82 
representação Governamental foi colocado em votação a diminuição de 83 
vagas para órgãos públicos da esfera municipal, para 06 vagas, tendo o 84 
seguinte resultado: 12 (doze) votos favoráveis e 2 (dois) votos contra, 85 
tendo como resultado as seguintes vagas: 06 (seis) para órgãos públicos 86 
da esfera municipal, 01 (uma) para o poder legislativo municipal, 01 87 
(uma) para  órgãos públicos da esfera estadual, 03 (três) para o setor 88 
formal de ensino e pesquisa público(s), 02 (duas) para conselhos 89 
municipais de turismo e/ou meio ambiente e 01 (uma) para 90 
representante do ICMBio. O quadro de vagas segue no anexo 2. Alguns 91 
conselheiros já haviam saído da reunião e, por isso, o número menor de 92 
votantes. Em seguida, foi votado o quadro de vagas acima descrito e 93 
aprovado por unanimidade sendo que as vagas disponíveis são para 31 94 
(trinta e um) membros, sendo 14 (quatorze) governamentais e 17 95 
(dezessete) não governamentais. Acordou-se ainda que: (i) os 96 
representantes de cada setor seriam decididos dentro do seu setor, (ii) 97 
que cada setor decidirá os critérios para decidir seus membros e (iii) que 98 
este processo de decisão deverá ocorrer na assembléia geral ordinária 99 
com data prevista para 16/10/2017, às 14h cuja pauta conterá a 100 
definição dos candidatos a membros para cada setor e aprovação da nova 101 
composição do conselho. A presidente destacou a importância da 102 
presença de todos os candidatos inscritos durante a próxima Assembleia 103 
para definir os ocupantes das vagas observando que os inscritos não 104 
presentes serão automaticamente eliminados. Ela destacou também a 105 
importância de quórum através da presença dos atuais membros do 106 
conselho para que a nova composição possa ser aprovada. Em seguida 107 
Clarice relata sobre reunião realizada em Brasília comentando que o 108 
programa #somostodosparque teve repercussão negativa junto a diretoria 109 
que alegou descaracterização do voluntariado em virtude do pagamento 110 
de ajuda de custo de R$ 100,00, mas que a situação já está resolvida 111 
junto à AETURCS e que em vez de voluntários seriam fornecidos 112 
prestadores de serviço. A presidente relata que na reunião também foi 113 
tratado sobre os problemas nos contratos com empresas terceirizadas em 114 
que o transporte dos funcionários e materiais de limpeza foram 115 
subdimensionados e que isto está causando um problema gerencial, 116 
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tornando os Parques dependentes do apoio da AETURCS. Ela informa 117 
que o ICMBio providenciará novos processos de licitação para sanar o 118 
problema. Nelson comenta que o  voluntariado em outros países recebe 119 
ajuda de custo sem problemas. Paulo explica que existe voluntários do 120 
Parque e voluntários da AETURCS e, que estes últimos podem ser 121 
prestadores de serviço. Relata também que o parecer jurídico do ICMBio 122 
sobre o programa #somostodosparque foi favorável ao pagamento de 123 
ajuda de custos. Clarice prossegue colocando que o programa deve ter o 124 
máximo de transparência possível, sendo uma forma de proteger tanto a 125 
AETURCS quanto o ICMBio. Paulo defende o programa comentando que 126 
não se sentem confortáveis com a cobrança de transparência pela chefia 127 
dos Parques, que deveria existir mais confiança entre os parceiros e 128 
destaca que o programa surgiu em caráter de emergência e ajudou os 129 
Parques nos momentos mais difíceis. Ele comenta que não era previsto 130 
que uma ação emergencial duraria tanto tempo. Ele comenta que 131 
ocorrerá uma reunião com sócios da AETURCS que discutirão novas 132 
formas de arrecadação e que a AETURCS está comprometida com a 133 
transparência. Clarice fala novamente que a atitude do ICMBio exigindo 134 
mais transparência é justamente para proteger o programa. Nelson 135 
propõe a elaboração de uma moção para defender a legitimidade do 136 
programa e a integridade da AETURCS perante o ICMBio. Andrews 137 
concorda com Nelson sobre a moção e propõe a presença de dois 138 
diretores da AETURCS para participarem de reunião do conselho. Os 139 
demais pontos de pauta não foram abordados por falta de tempo. Nada 140 
mais tendo a tratar, a reunião encerra-se.  141 

 ENCAMINHAMENTOS 
1. Apresentação de moção em defesa da AETURCS  e da legitimidade do 

programa #somostodosparques. 
 

Responsável: Nelson Brugger. 
Prazo: Próxima reunião do conselho. 

 
PRÓXIMA REUNIÃO 
Data: 16/10/2017 
Local: Sede dos Parques - Itaimbezinho 
Horário: 14h. 

 
 

_______________________ 
Presidência do Conselho 
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Assinaturas dos demais conselheiros: 
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ANEXO 2 
 

 
Governamentais 

(14) 
 Não-

governamen
-tais (17) 

 

06 Representantes de 
órgãos públicos 
executivos da esfera 
municipal  da área de 
abragência da Unidades 
de Conservação. 

06 Representantes do setor de turismo, 
com atuação na área de abrangência da 
Unidades de Conservação 

01 Representantes do 
poder legislativo 
municipal da área de 
abragência da Unidades 
de Conservação. 

04  Representantes de organizações não 
governamentais ambientalistas 
atuantes na área da Unidades de 
Conservação 

01 Representantes de 
órgãos públicos 
executivos da esfera 
estadual  da área de 
abragência da Unidades 
de Conservação. 

02  Representantes do setor formal de 
ensino/pesquisa privada (s), com 
atuação na área de abrangência da 
Unidades de Conservação, ou em seu 
entorno  
 

03 Representantes do  
setor formal de ensino 
e pesquisa público(s) 
atuante(s) na área da 
Unidades de 
Conservação ou no seu 
entorno 

01 Representantes do setor de recreação 
com atuação na área de abrangência da 
Unidades de Conservação, ou em seu 
entorno  
 

02 Representantes de 
conselhos municipais de 
turismo e/ou meio 
ambiente da área de 
abrangência das 
Unidades de 
Conservação 

01 Representantes de sindicato(s) rurais  
atuantes na região abrangida pela 
Unidades de Conservação 

01 Representante do 
ICMBio 

02 Representantes da população residente 
e/ou do entorno da Unidades de 
Conservação 

  01 Representantes do setor agropecuário 
e silvicultura com atuação na área de 
abrangência da Unidades de 
Conservação, ou em seu entorno. 

 


