ATA 18ª DO CONSELHO CONSULTIVO DOS PARQUES NACIONAIS
DE APARADOS DA SERRA E DA SERRA GERAL
Aos nove dias do mês de janeiro de dois mil e sete, as quatorze horas e trinta minutos,
em segunda chamada, reuniram-se no auditório do Sindicato dos Produtores Rurais de Jacinto
Machado, os membros do Conselho Consultivo dos PARNA´s de Aparados da Serra e da Serra Geral,
para tratar dos seguintes assuntos: 1- Relatório das atividades do IBAMA em 2006; 2- Apresentação
dos projetos desenvolvidos pela ACEVAM no entorno dos Parques Nacionais; 3- Informe sobre os
recursos de compensação ambiental e 4- Planejamento das atividades do Conselho Consultivo para
2007/2008. Abrindo a reunião, o presidente do Conselho Consultivo lê a ata da 17ª reunião, sendo a ata
em seguida aprovada pelos presentes, com algumas alterações.
A seguir, como primeiro item da pauta, houve apresentação do relatório das atividades do
IBAMA, que se resumiu na divulgação dos dados oficiais de visitação nos Parques Nacionais em 2006
e do quadro de recursos descentralizados pela União para custeio das atividades, pois o relatório mais
detalhado já fora apresentado na reunião de outubro, conforme consta na ata anterior. Quando da
apresentação dos dados de visitação (tabelas em anexo), houve manifestação por parte da Secretaria
Municipal de Turismo de Cambará do Sul, através da Sra. Novembrina, de que o controle realizado
pelos funcionários da secretaria que prestam os serviços de informações turísticas apresentou números
diferentes dos anunciados. Questionamentos foram então feitos por alguns conselheiros presentes, e por
insistência da chefia das unidades, a Sra. Novembrina declarou que conforme controle da secretaria, em
torno de 4 mil visitantes a mais teriam sido abordados pelos funcionários em todo período de 2006.
Seguiram-se diversas manifestações de inconformidade com a situação, de como esta diferença possa
ter sido originada, e de que não seria aceitável o fato de se desviar recursos oriundos da bilheteria
através de fraude. A chefia da unidade explicou que o controle da bilheteria é realizado por servidores
públicos cedidos pela Prefeitura Municipal de Cambará do Sul, e que dificilmente o número que estava
sendo apresentado difere da realidade, descartando a possibilidade de fraude. Sugeriu também a criação
de bilhetes de ingresso para isentos, o que geralmente é motivo de questionamentos entre o funcionário
que controla o estacionamento com os funcionários que controlam a bilheteria. Este encaminhamento
foi aprovado por todos, passando então a ser uma resolução do Conselho Consultivo dos Parques
Nacionais: Criar o bilhete para isentos, para entrega a todos os considerados como tal, conforme regras
estabelecidas no Plano de Manejo das unidades.
Após, houve apresentação da Engenheira Agrônoma Silvana da ACEVAM – Associação dos
Colonos Ecologistas do Vale do Mampituba, que discorreu sobre o histórico da ONG, bem como do
trabalho desenvolvido através dos PDA aprovados junto ao MMA.
Após a apresentação, foi apresentada a nova tabela de recursos de compensação ambiental
previstos para os Parques Nacionais de Aparados da Serra e Serra Geral, conforme descrição anexa.
Foram explicados quais os recursos já utilizados, principalmente da Eletrosul, bem como retomada a
discussão sobre aplicação dos recursos da SEIVAL e SC450. Houve alguns questionamentos a respeito
da aplicação dos recursos de Regularização Fundiária, sendo então solicitado que se aguardasse o
quarto item da pauta, que trataria do cronograma de trabalho da Câmara Técnica de Regularização
Fundiária. Houve ainda questionamento do Sr. Seno, a respeito da possibilidade de se destinar os
recursos previstos para o PN Serra Geral, para que fossem priorizadas as propriedades mais antigas e
que a mais tempo sofrem pelas limitações de uso no PN Aparados da Serra. Foi explicado pela chefia
das unidades que tal remanejamento não é possível, pois os 2 PN´s ainda são tratados como duas
unidades separadas dentro do IBAMA, embora tenham administração única e todo trabalho é
desenvolvido localmente tratando os 2 parques como 1 só.
Passando para o quarto item da pauta, foram definidas as reuniões das Câmaras Técnicas de
Credenciamento e Regularização Fundiária. A primeira reunião da Câmara Técnica de Credenciamento
ficou marcada para 12 de fevereiro, no auditório da Prefeitura Municipal de Cambará do Sul, às 9 hs da

manhã. A partir de 15 de janeiro serão disponibilizados os formulários para cadastramento, sendo que
não haverá data limite para entrega do cadastramento. Na reunião do dia 12, serão estabelecidas novas
datas para aplicação do credenciamento, sendo que inicialmente ficou estabelecida a data de 28 de
fevereiro para início de um período de avaliação do sistema de credenciamento. Os integrantes da
Câmara Técnica são todos os Conselheiros devidamente cadastrados nos Comitês Setoriais dos
Segmentos de Turismo e das Entidades Recreativas sem fins lucrativos. A primeira reunião da Câmara
Técnica de Regularização Fundiária foi marcada para 02 de abril, no auditório da Prefeitura Municipal
de Praia Grande, às 09 hs, onde será discutida a proposta de prioridades para regularização fundiária a
ser apresentada pelo IBAMA ao Conselho Consultivo, na reunião de 10 de abril, que se realizará
também na cidade de Praia Grande. Os componentes dessa Câmara Técnica já haviam sido definidos na
Assembléia Geral Ordinária do dia 11 de julho de 2006 em Praia Grande, mas por sugestão da chefia
das unidades, cada Comitê Setorial deveria se fazer presente na CT. Ficaram então os seguintes
membros: todas as secretarias municipais dos 3 municípios do entorno que compõem o Conselho,
EPAGRI, EMATER, Refúgio Ecológico Pedra Afiada, ACEVAM, Associação dos Moradores do
Morro Agudo, Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Praia Grande, Sindicato dos Produtores Rurais de
Jacinto Machado e ABCANION.
Em seguida a reunião foi encerrada pelo Presidente do Conselho, não tendo nenhum assunto
adicional a tratar.

