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ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA 1 
CONSELHO CONSULTIVO DO PNCG 2 

 3 
 Aos onze dias do mês de novembro de dois mil e onze, às quatorze horas e trinta 4 
minutos no Auditório do Centro de Visitantes do Parque Nacional da Chapada dos Guimarães, 5 
reuniram-se os conselheiros deste Parque para a décima sétima reunião ordinária. A reunião foi 6 
aberta pelo presidente deste Conselho, Sr. Cecílio Pinheiro. Com a instalação dos trabalhos, a 7 
pauta apresentada foi aprovada por unanimidade e não houve inclusão de matéria em caráter de 8 
urgência. Os assuntos da pauta foram: elaboração da matriz de planejamento do plano de ação 9 
2012; definição do calendário anual de reuniões; visitação – obras de reestruturação, projeto 10 
circuito das cachoeiras e operação via Ecobooking. As atas anteriores, da terceira reunião 11 
extraordinária e da décima sexta reunião ordinária, foram aprovadas sem alteração dos 12 
conselheiros. Participaram desta reunião, com direito a voto, os seguintes membros: 1) José 13 
Mauricio de Mattos – Associação dos Agricultores Familiares da Comunidade do São Jerônimo; 14 
2) Nazareth de Campos – Instituto Federal de Ciência e Tecnologia/MT; 3) Vitor Oliveira – 15 
Associação dos Moradores e Produtores do Coxipó do Ouro; 4) Araão de Siqueira – SEMA/ MT; 16 
5) Ernesto Bello – SINFRA/MT; 6) Márcia Teixeira – UFMT; 7) Suzana Hirooka – ECOSS; 8) 17 
José Carlos Bazan – Grupo de Resgate Águia Uno e 9) Cecílio Pinheiro – Instituto Chico 18 
Mendes/ PNCG. Estiveram presentes, além dos integrantes do Conselho acima indicados, os 19 
seguintes participantes: Luziana Fidêncio e Silva, professora da E. E. Rafael de Siqueira/ 20 
Chapada dos Guimarães; Adriana Sartori, guia de turismo, membro da Associação dos Guias de 21 
Turismo de Chapada dos Guimarães; TCBM João Rainho Jr, da Divisão Operacional do Corpo 22 
de Bombeiros Militar/ MT, Sidnei Varanis, do Ecobooking e Paulo Faria/ PNCG. A reunião foi 23 
conduzida pelos servidores Cecílio Pinheiro e Priscilla Néspoli, do Instituto Chico Mendes/ 24 
PNCG e secretariou os trabalhos para lavratura desta ata a servidora Priscilla Néspoli. Iniciando 25 
a pauta, foi sugerido pela conselheira Nazareth inserir no projeto de capacitação para fortalecer o 26 
conselho a possibilidade de intercâmbio para a troca de experiências de gestão nas unidades de 27 
conservação. A conselheira Márcia solicitou que o projeto contemple os conselheiros titulares e 28 
suplentes. Na apresentação dos participantes, o TCBM João Rainho informou ser oficial a sua 29 
indicação como suplente, representando o Corpo de Bombeiros, mas registra-se que o 30 
documento ofício não foi entregue.  A seguir, foi solicitado pelo conselheiro José Maurício o 31 
registro em ata da importância que tem a assistência técnica para os pequenos produtores rurais 32 
moradores nas comunidades do entorno e proposta para criar um GT, de comunidades, para 33 
tratar desse assunto específico, que além de esclarecer sobre a legislação ambiental, representaria 34 
os interesses das comunidades no conselho, tendo manifestado entendimento de que há 35 
necessidade de um olhar diferenciado para as comunidades do entorno do Parque por parte das 36 
instituições públicas. O conselheiro Gilberto pediu que o Parque solicitasse da prefeitura a 37 
reestruturação da Secretaria de Agricultura e a partir dessa ideia, a plenária trabalhou em duas 38 
propostas: uma de elaboração de moção do Conselho para a Prefeitura de Chapada dos 39 
Guimarães, solicitando providências para reestruturação das secretarias de Agricultura e de 40 
Turismo, Cultura e Meio Ambiente e outra de convidar o prefeito para ouvir as justificativas do 41 
porquê não ter secretários efetivos nas duas pastas. Houve ampla discussão, encaminhou-se para 42 
votação, cujo resultado foi elaborar a moção e posteriormente o convite a participar de uma 43 
reunião do conselho. Depois da retomada da primeira etapa de elaboração do plano de ação, o 44 
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grupo elaborou a matriz de planejamento das ações do Conselho para o ano de dois mil e doze, 45 
que será sistematizada e disponibilizada com esta ata pela secretaria executiva e posteriormente 46 
validada pelo Conselho, em reunião ordinária. Ficou consensuado que no momento de criação 47 
dos novos Grupos de Trabalho, os nomes dos conselheiros relator e coordenador devem ser 48 
indicados. Em relação ao calendário anual de reuniões ordinárias proposto pelo PNCG, a 49 
proposta foi aceita e as próximas reuniões ordinárias para dois mil e doze estão previstas para os 50 
dias dois de março, quatro de maio, três de agosto e nove de novembro. A seguir, sobre o tema 51 
visitação no Parque, informou-se sobre a iminência das obras de reestruturação do Véu de Noiva, 52 
com previsão de início e término das obras da primeira fase no prazo de um ano, o 53 
desenvolvimento de projeto no circuito das cachoeiras no ano que vem e a apresentação dos 54 
dados dos atrativos do Parque, coletados pelo Ecobooking. Houve uma avaliação oral desta 55 
reunião. A seguir, de acordo com a ordem da reunião e por não haver mais nada a ser tratado, foi 56 
feito o encerramento, em torno das dezessete horas e trinta minutos. Esta ata segue assinada pelo 57 
Presidente. 58 
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