ATA DA 20a REUNIÃO DO CONSELHO CONSULTIVO DOS PARQUES NACIONAIS
DE APARADOS DA SERRA E DA SERRA GERAL
Aos dez dias do mês de julho de dois mil e sete, às quatorze horas e trinta minutos, em segunda
chamada, reuniram-se, no auditório da Prefeitura Municipal de Cambará do Sul-RS, os membros do
Conselho Consultivo dos PARNA´s de Aparados da Serra e da Serra Geral, para tratar dos seguintes
assuntos: 1-Desdobramentos da medida provisória 366/07 e PLV 019/07; 2- Desligamentos e
substituições de entidades titulares do Conselho, conforme regimento interno do mesmo. Abrindo a
reunião, o Presidente faz a leitura da ata da 19ª Reunião, que em seguida é aprovada pelos membros
sem nenhuma alteração. Iniciando a primeira pauta o Presidente relata aos presentes a falta de
informações sobre a Medida Provisória que estava em questão, pois a votação desta, havia sido adiada
e marcada para este mesmo dia, impedindo as informações atuais de chegarem ao seu conhecimento.
Foram passados apenas algumas informações sobre as mudanças que poderiam acontecer se a medida
provisória fosse aceita. Sendo assim, surgiram oportunidades para os presentes questionarem pedindo
informações e tirarem dúvidas como: a auto sustentação da Unidade; o processo de fiscalização na
Unidade e em seu entorno; a conduta da Unidade com relação aos moradores que ainda se encontram
dentro do Parque; o papel do “novo” IBAMA fora da área da Unidade e o andamento dos projetos
atuais do PNAS e PNSG.
Com algumas perguntas dos co-gestores foi possível observar a preocupação com o futuro dos
municípios abrangidos pelos PARNAS e qual dos órgãos seria o melhor. A preocupação com a
mudança para o Instituto Chico Mendes, dizem os membros do conselho, reside na ausência de
informações advindas de seus criadores. A questão de uma opinião divergente daria a eles visão de
como podem ocorrer essas mudanças e quais as conseqüências. Um ponto enfatizado pelo Presidente
foi a insegurança da Unidade com respeito a possível falta apoio estrutural que virá junto dessas
mudanças. “Com a falta de recursos financeiros e estruturais, rapidamente teríamos que fechar o
Parque”, diz o Presidente referindo-se as obrigações que eram do IBAMA e seriam transferidas logo
então ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Ao longo da reunião, Deonir
também ressaltou a difícil tarefa de estudar a reestruturação do novo instituto antes da aprovação da
Medida Provisória 366/07.
Dirigindo-se à segunda pauta, o presidente chamou a atenção do grande número de ausência dos
conselheiros titulares nas reuniões; lembrou também a aproximação da renovação para eleger os novos
conselheiros que acontecerá no mês de julho do ano de dois mil e oito. Foi colocada em questão a falta
de novos conselheiros para ocupar o cargo no caso do Comitê Setorial das Entidades de Classe e o
desligamento para os membros efetivos que tiverem grande número de ausências nas reuniões do
Conselho. Será entregue, a cada membro, uma tabela registrando as ausências de cada um. O interesse
dos membros em participar é de total importância para o sucesso das metas do Conselho Consultivo.
Por último, o representante da Secretaria de Turismo do Estado do Rio Grande do Sul, Álvaro
Machado, marcou presença, para informar sobre os projetos de convênios da Secretaria com os
condutores de turismo de aventura do estado. O plano prevê a realização de cursos de capacitação e
aprimoramento. Além de reciclagens para manter os membros atualizados e com um padrão regular de
segurança. O convênio conta também com a montagem de um cadastro de todos os condutores que
trabalham com atividade de ecoturismo e esportes de aventura no Rio Grande do Sul. Outro ponto
mencionado foram os projetos para a aquisição de verbas e fundos para a expansão do projeto em
pauta.
Seguindo, o Presidente confirmou com os presentes a próxima reunião que aconteceria no dia
09 de outubro, no auditório do Centro de visitantes do Parque Nacional de Aparados da Serra.
Após este assunto, o Presidente do Conselho encerra a reunião.

