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ATA     DA   21  ª     REUNIÃO     DO     CONSELHO     CONSULTIVO     DOS     PARQUES   
NACIONAIS     DE     APARADOS     DA     SERRA     E     SERRA     GERAL  

Aos dez dias do mês de dezembro do ano de dois mil e sete,  às treze horas e 
trinta minutos,  em segunda chamada,  reuniram-se no auditório do Parque 
Nacional de Aparados da Serra em Cambará do Sul,  os membros do Conselho 
Consultivo dos PARNA´s Aparados da Serra e Serra Geral e demais convidados 
para tratar dos seguintes assuntos: 1- Relato sobre os desdobramentos da visita 
do Sr.  Marcelo Françozo,  Diretor das Unidades de Conservação de Proteção 
Integral (DIPI)  do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - 
ICMBio e do Sr.  Fernando Costa Marques,  Superintendente Estadual do IBAMA 
no RS;  2-  Alterações no Plano de Trabalho da Compensação Ambiental da 
SEIVAL, encaminhado para assinatura de Termo de Compromisso, em razão das 
mudanças proporcionadas pelo projeto de asfaltamento do CS 012-  Estrada de 
Acesso ao Cânion Fortaleza; 3-  Calendário de reuniões do Conselho Consultivo 
para 2008;  4-  Calendário de abertura em feriados nacionais para 2008;  5- 
Agendamento de reuniões com entidades-membro do Conselho Consultivo para 
2008; 6- Alterações no Regimento Interno em decorrência da publicação da Lei Nº 
11.516,  de 28 de agosto de 2007,  que dispõe sobre a criação do Instituto Chico 
Mendes de Conservação da Biodiversidade; 7-  Informações sobre aplicação de 
recursos financeiros destinados às UC´s em 2007 e 8 – Asfaltamento da SC 450-
Apresentação dos projetos para obtenção de Licença Ambiental de Instalação por 
parte do DEINFRA;
Abrindo a reunião,  o Presidente do Conselho,  iniciou a leitura da Ata da 20ª 
Reunião, havendo alterações em pequenos detalhes da Ata. A seguir, iniciando a 
pauta,  foram expostos os objetivos da visita do Sr.  Marcelo Françozo,  na época 
diretor da DIPI,  às nossas Unidades.  Seu intuito foi de visitar as Prefeituras dos 
Municípios que compreendem os Parques para fortalecer o apoio dado através 
dos termos de cooperação técnica, conversar sobre os projetos de asfaltamento e 
o aumento de visitantes nas Unidades.  Aproveitando,  o Presidente do Conselho 
também explicou que houve alteração da distribuição dos investimentos oriundos 
da Usina Termoelétrica SEIVAL:  o recurso será destinado para construção do 
Centro de Visitantes no PNSG,  Cânion Fortaleza,  ao invés do Centro 
Administrativo planejado para a região do PIC Morro Agudo, conforme reunião do 
Conselho de dezembro de 2006. Essa alteração já foi encaminhada anteriormente 
para a Câmara de Compensação Ambiental em Brasília,  sendo que não houve 
retorno sobre a implementação,  mesmo já tendo sido assinado termo de 
compromisso com a empresa.
Em seguida foi apresentado o calendário de Reuniões para o ano de 2008,  as 
modificações foram em relação ao dia das Reuniões que passou da 2ª Terça-Feira 
de cada mês para a 2ª Segunda-Feira de cada mês (10 de março, 09 de junho e 
08  de setembro)  com exceção da reunião do mês de Dezembro que devido ao 
feriado do Município em Cambará do Sul, irá acontecer na 2ª Terça-Feira do mês 
(09 de dezembro). A seguir foi passado o calendário dos Feriados Nacionais que 
cairão em dias em que não existe visitação, mas como exceção, a Unidade será 
aberta ao público. São os seguintes dias: 04 e 05 de Fevereiro (Carnaval) e 21 e 
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22  de Abril (Tiradentes).  Como quinto item da pauta,  o Presidente solicitou o 
agendamento de reuniões com as entidades membros do Conselho,  Reuniões 
Setoriais nos Municípios que abrangem as Unidades, para um maior contato entre 
as Comunidades e as Unidades de Conservação. Foram comentados em seguida, 
as alterações no Regimento Interno do Conselho Consultivo, em razão da Lei Nº 
11.516  que cria o Instituto Chico Mendes,  sendo que poucas alterações foram 
necessárias.  Aproveitando a oportunidade,  a conselheira Silvana relatou 
informações do Curso para Capacitação de Gestores de Conselhos Consultivo, 
seu objetivo e a expectativa para o resultado,  que é a melhor formação de 
Conselheiros já atuantes e futuros Conselheiros.
A seguir,  foram apresentadas as planilhas de recursos do orçamento da União e 
de Compensação Ambiental aplicados em 2008,  bem como a arrecadação 
(número parciais)  neste ano,  demonstrando a insuficiência de recursos 
arrecadados para fazer frente aos contratos e demais despesas das unidades em 
todos os seus programas temáticos. As tabelas ficarão nos anexos desta ata.
Como último item da pauta foi discutida,  com a presença de representantes do 
DEINFRA e da PROSUL,  o parecer técnico a ser emitido pela unidade para 
prosseguimento do licenciamento das obras de asfaltamento na SC 450 – Serra 
do Faxinal.  O conselho consultivo não questionou o parecer técnico,  que será 
então encaminhado à DIPI/ICMBio para manifestação junto ao IBAMA,  órgão 
licenciador da obra.  Todas as condicionantes do parecer foram aceitos pelo 
empreendedor.  Foram discutidos ainda questões de tráfego,  durante e após as 
obras e monitoramento destes trabalhos.  Representantes do DEINFRA e da 
PROSUL se colocaram a inteira disposição para eventuais dúvidas e críticas sobre 
os trabalhos futuros nesta rodovia (SC450). Para encerrar a Reunião, o Presidente 
informou a abertura das trilhas do Malacara (interior) e a do Tigre Preto (interior do 
Cânion Fortaleza) e o trabalho já feito de cadastramento de Condutores. Colocou 
em debate a abertura do Cânion Índios Coroados, para a prática de canionismo, 
em reunião que marcada para domingo seguinte (15 de dezembro de 2007). Sem 
mais a acrescentar a Reunião,  o Presidente do Conselho deu a Reunião por 
encerrada.
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