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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO CONSULTIVO DO PARQUE
NACIONAL DA SERRA DA BOCAINA. Aos quinze de Junho de 2018, às 10h05 horas,
no auditório do Espaço Cultural Elias José Abdalla em Cunha/SP, localizado na Rua
Don Lino, mediante convocação por meio do Of. Circ. SEI nº 4/2018, reuniram-se os
Membros do Conselho Consultivo do Parque Nacional da Serra da Bocaina, sob a
presidência do Sr. Mario Douglas Fortini de Oliveira, Chefe do Parque, para avaliação
dos seguintes itens de pauta: Informes gerais; Apresentação do Planejamento
Estratégico do Parque Nacional da Serra da Bocaina; Atualização sobre a
concessão; Apresentação dos impactos econômicos das Unidades de
Conservação; Avaliação do funcionamento do Conselho e a renovação do
mandato dos conselheiros; Oficina de avaliação do Plano de Ação do Conselho
Consultivo e a construção de novo Plano de Ação; Encaminhamentos. Estavam
presentes os seguintes membros: Monica Nemer (T) representante da Secretaria
Municipal do Ambiente de Paraty/RJ, Lucas Abdalla (T) representante da Cunhatur,
Francisco Luís Franco (T) representante do Instituto Butantã, Joao Carlos Lutz Barbosa
(T) representante da Associação Roteiros Caminhos da Corte, Izabel Cristina Machado
(T) representante da Fundação Florestal do Estado de São Paulo, Maristela Resendes
(PARNA Serra da Bocaina), Daniela de Fátima Francisca de Avelar (Secretária
executiva do Conselho do PARNA Serra da Bocaina) e como visitantes: Alaíde de J. F.
Magalhaes (Secretaria Estadual do Meio Ambiente
de Paraty), Joás Ferreira
(Secretaria de Turismo e Cultura de Cunha), Leticia Ferreira ( Voluntaria Parque
Nacional da Serra da Bocaina), Mateus Lopes de Oliveira (Representante da
Associação dos Barqueiros de Trindade), Bruno de Brito Gueiros Souza (Área de
Proteção ambiental Cairuçu), Eduardo Godoy A de Souza ( Estação Ecológica de
Tamoios), Izaias Alves de Amorim ( Representante da Associação dos Barqueiros de
Trindade), Flavio M.M. Pain (Área de Proteção ambiental Cairuçu). A reunião foi iniciada
pelo presidente Sr. Mario Douglas Fortini de Oliveira fazendo novamente a sua
apresentação para os que não o conheciam e em seguida pediu que os presentes
fizessem o mesmo. A voluntaria Leticia ao se apresentar explicou um pouco sobre o
trabalho a ser desenvolvido no seu voluntariado dentro do Parque Nacional da Serra da
Bocaina. A mesma estará fazendo a divulgação do parque nas mídias sociais como
Facebook, Instagram, YouTube e pagina do site do Parque, o que trará mais visibilidade
ao Parque. O chefe retomou a palavra Fazendo a apresentação dos itens da pauta e
parabenizou o novo Presidente do Instituto Chico Mendes, o sr. Paulo Carneiro falando
um pouco da sua trajetória dentro do ICMBio. Novamente deu ênfase sobre a
necessidade de remodelação do Conselho, dizendo que é necessário "reinventar" o
conselho do Parque Nacional da Serra da Bocaina para que as pessoas voltem a
participar das reuniões sem que isso seja como obrigação e sim um interesse das
pessoas envolvidas, o que todos concordaram. Falou sobre o projeto Caminhos da
Mata Atlântica e a necessidade de integrar os circuitos turísticos que envolvem as trilha
na Bocaina, dentre elas a trilha da Sete Degraus que foi toda sinalizada, salientando
que a utilização das trilha turísticas inibe outras atividades danosas que podem estar
ocorrendo em seu entorno como caça, retirada de palmito, etc. Falou sobre as trilhas
de longo percurso e como as mesmas podem contribuir para o desenvolvimento
econômico da região O chefe do Parque participou a todos sobre a contratação dos
brigadistas como atividade ampliada, falou sobre as medidas provisórias (MP) e
projetos de lei para melhoria e defesa do meio ambiente, falou sobre a medida
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provisória que acabou de ser aprovada no Congresso para a contratação desses
brigadistas, também sobre os recursos de compensação ambiental. Explicou que o
parque conseguiu nesse edital uma equipe de 03 brigadistas com escopo de atividades
estendida para a parte alta do parque e 02 para a parte baixa, totalizando uma equipe
de 05 brigadistas e expos a todos a importância da adesão das pessoas que moram na
Trindade para com esse trabalho. Sobre o Ordenamento do Uso público, em dias de
semana o presidente trouxe as amostragens da visitação e contagem feita em Trindade
e falou sobre a expressividade dos números dos visitantes recebidos pelo Parque e
continuou falando sobre os impactos econômicos do turismo em parques na região e
contribuições econômicas para as Unidades de Conservação. Douglas citou que as
instituições nunca fizeram a análise econômica das UCs e compara com um iceberg (só
vemos uma parte), na verdade não sabemos verdadeiramente a arrecadação e
completa alertando que só fazemos a contagem do impacto direto (passeio de barco,
turistas que entraram no parque) e da necessidade de analisarmos agora os impactos
indiretos dessa visitação, ele faz uma pequena explanação sobre como funciona o giro
de capital na economia local. Sobre a Estrada Paraty Cunha o chefe explica como está
a situação da estrada e a falta de manutenção pelo DER, falou sobre os buracos e
estragos, informou que já foram enviados vários e-mails, ofícios ao órgão responsável ,
falou da parceria entre o Parque e a prefeitura para fazerem a limpeza das valetas e
demais estruturas de drenagem, mas deixando claro que a responsabilidade é do DER RJ. regras de circulação para garantia da trafegabilidade e a possibilidade de cobrança
de passagem pela estrada já que é uma Rodovia Estadual do RJ. Esclareceu que essa
cobrança não será de gestão do Parque e esse assunto já está sendo tratado entre
prefeitura, governo do Estado do RJ e ICMBio. Sobre a apresentação do Planejamento
Estratégico do Parque Nacional da Serra da Bocaina o Sr. Mario Douglas expõe que foi
realizado o nossa primeira reunião de planejamento estratégico em sua gestão e da
importância de a comunidade estar inserida nessa pauta participando ativamente das
parcerias, consolidações, concessões, implementações em todos os valores que
permeiam o trabalho. Explicou um pouco sobre o Mapa estratégico, missão,
perspectivas, novas ideias, atrativos do Parque. Atualização sobre o processo de
concessão A Estrada Paraty Cunha foi retirada da concessão, pois o valor do ingresso
não irá para manutenção por que o DER viria cobrar medidas do Parque e o ICMbio
não tem condições de fazer manutenção na estrada. Com relação a Trindade falou
sobre as possibilidades de concessões que podem ser feitas coletivamente pelos
trindadeiros e a construção de área coletiva para os visitantes. Douglas continua
explicando que foi fechado um acordo com a Chevron, um termo de ajuste de conduta
(TAC) esse recurso deverá ser usados para compra de Drones, construção do píer da
piscina natural, edificações que poderão ser feitas na Praça, Deck em Trindade,
trabalho de consultoria para saneamento básico, no qual inclusive pede ajuda da
Monica Nemer que ficou de nos retornar sobre essa questão junto a prefeitura e pede
ajuda sugestões nesse sentido, esclarece sobre a construção de mirantes na Pedra da
Macela, estrutura para controles, transporte, portarias, guarita, possibilidade de
conceder área já degradada para as concessões realizar serviços de apoio a visitação.
Desenvolver o Turismo de Base Comunitária (TBC) no Sertão de Manbucaba (tirolesa,
Rafiting, trilha do ouro) tudo para gerar renda para comunidade local. O chefe do
Parque falou bastante sobre a importância da mobilização da sociedade civil em se
envolver nos movimentos sócio ambientais. Na cidade de São José do Barreiro onde
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fica a Sede do Parque também deve ser feita a concessão do circuito das cachoeiras,
camping, lanchonetes, restaurantes, pousadas. Redução da área da Pousada Vale dos
Veados para implementação de apoio a visitação nesse espaço. Avaliação do
funcionamento do Conselho e a renovação do mandato dos conselheiros; Tendo a
Presença de 06 conselheiros de 28 totais, ou seja um quórum de menos de 20% Sr.
Douglas propõem que seja feita uma mobilização desse Conselho e não só discutirem
quem entra e quem sai, mas propõe já na próxima reunião convidar possíveis novas
Instituições. A sra. Maristela fez apresentação da planilha de presenças e ausências
nas reuniões do Conselho, falou sobre o regimento interno quantas faltas consecutivas,
explicando que algumas Instituições nem justificam ausência e já tem alguns com mais
de faltas consecutivas. Encaminhamentos: Douglas sugeriu que para a próxima
reunião já convidaríamos as novas possíveis Instituições a participarem da reunião,
todos concordaram unanimemente com a estratégia de convites e ainda parabenizaram
o novo chefe pelas iniciativas e pela disposição a abrir o parque para a sociedade.
Sobre a Oficina de avaliação do Plano de Ação do Conselho Consultivo e a construção
de novo Plano de Ação, ficou para ser discutida na próxima reunião. Falou aos
membros do conselho de sua importância para essa Instituição. Ao final foi colocado
para os conselheiros o vídeo de agradecimento aos Conselheiros. O Senhor Presidente
agradeceu a presença de todos e as 12:40 declarou encerrada a reunião. Para constar,
lavrei a presente ata que, após ser lida será encaminhada para os conselheiros e
conforme regimento interno se ninguém enviar considerações a Ata será considerada
aprovada pelos membros desse Conselho e assinada pelo Presidente e a responsável
pela sua elaboração. Cunha, 15 de Maio de 2018. Daniela de Fatima F. Avelar,
secretária Executiva do Conselho.

