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PROCESSO DE CRIAÇÃO DO CONSELHO CONSULTIVO DO
PARQUE NACIONAL DA SERRA DA BOCAINA

HISTÓRICO RESUMIDO
Introdução
O Parque Nacional da Serra da Bocaina – PNSB criado por meio do
Decreto. Nº 68.172/71 e modificado pelo Decreto Nº 70.694/72, possui mais de 100mil
ha que corresponde a segunda maior Unidade de Conservação de âmbito federal na
Mata Atlântica.
Unidade núcleo do Mosaico Bocaina, criado por portaria Ministerial, o
PNSB é, ainda, o limite norte do corredor da Serra do Mar, mais significativo
remanescente brasileiro do bioma.
Ao mesmo tempo em que representa um dos maiores passivos ambientais
do centro-sul do país, reflexo principalmente de sua caótica situação fundiária,
concentra atributos naturais e especificidades que atingem uma ordem de grandeza em
muito superior ao vulto dos problemas.
O PNSB teve seu Plano de Manejo aprovado em 2002, porém, ainda
estava em débito com o Sistema Nacional de Unidades de Conservação – Lei Nº
9.985/00, no que se refere a criação do Conselho Consultivo.
A partir de 2008, com o lançamento do Projeto Nova Imagem, o
ordenamento do Parque começou a ser realizado de forma mais intensiva alcançando
bons resultados. Paralelamente, no mesmo ano, deu-se início as ações para criação do
Conselho Consultivo.
O processo de criação do conselho consultivo do PNSB foi dividido em
três etapas, conforme descritas a seguir.

Etapas de criação do Conselho Consultivo do PNSB
1a. ETAPA:

Identificação, contato e mobilização de instituições atuantes para
contribuírem no processo de criação do conselho.

2a. ETAPA:

Oficina de criação do conselho consultivo.

3a. ETAPA: Reunião de formalização do conselho.
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Descrição das Etapas
1a. ETAPA: Identificação, contatos e mobilização das instituições.
 Início: outubro/2008
 Coordenado por quem:
- Chefe e Analista Ambiental do PNSB
- Educadores do NEA-IBAMA/RJ
 Passos:
1. Duas reuniões para mobilização e identificação dos atores sociais relacionados
de alguma forma com o PNSB e com interesse em compor o Conselho. Essas
reuniões foram programadas para atender tanto a parte alta do Parque, onde está
localizada sua Sede Administrativa, quanto a região litorânea, onde atualmente
funciona a Sub Sede. Desta forma, no dia 18 de novembro de 2008 houve a
primeira reunião em São José do Barreiro – SP e em 9 de dezembro de 2008 foi
realizada a segunda reunião no município de Paraty - RJ. Nos anexos de 1 a 4
estão as Atas e lista de presença das respectivas reuniões.
2. Contato com diversas pessoas via e-mail e telefone para identificar outras
instituições para contribuir no processo de criação do Conselho Consultivo do
PNSB. No anexo 5 apresenta o conteúdo do e-mail.
 Metodologia e objetivo:
A metodologia utilizada nas reuniões teve por objetivo estimular a
participação pró-ativa da sociedade local, na implantação do conselho consultivo, por
meio de práticas participativas, a fim de sensibilizar e estimular os representantes das
instituições a discutirem sobre a criação e as funções de um Conselho Consultivo,
promovendo assim o nivelamento das informações, a sensibilização em relação à gestão
participativa de UCs e a troca de experiências.
 Resultados alcançados
- Como resultado dessas reuniões as instituições que participaram se
comprometeram a informar ao Parque sobre a identificação de outros atores
interessados, ainda não identificados. Tendo em vista o alto grau de organização dos
grupos sociais da região do entorno do PNSB, poucos foram os novos registros.
- Assim como o resultado das duas reuniões, poucos foram os e-mails
recebidos pelo PNSB com indicação de outras instituições para participarem do
processo de criação do conselho.

2a. ETAPA: Oficina de criação do Conselho Consultivo
 Data: 2 e 3 de outubro/2009
 Coordenado por quem:
- Chefe e Analista Ambiental do PNSB
- Chefe do PARNA Superagui/SC
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 Passos:
1. Considerando a existência do Conselho Consultivo do Mosaico Bocaina, do qual
o PNSB é a unidade central, a maioria das entidades e instituições afins já se
encontravam identificadas e, por possuírem alto grau de organização e
participação social, a mobilização para a oficina de criação do Conselho
Consultivo do PNSB foi facilitada e não requereu novas reuniões de
mobilização.
2. Para a mobilização da oficina foi utilizados contatos via e-mail, telefone, FAX,
divulgação em rádios locais e documentos oficiais (ofício e memorando). Nos
anexos 6 e 7 apresenta o conteúdo dos ofícios para as rádios e para as
instituições convidadas, respectivamente.
3. Foram convidadas para a oficina todas as instituições identificadas, no total de
105 (cento e cinco), com o objetivo de sensibilizar e estimular os representantes
das instituições a discutirem as questões relativas à sua formação. No anexo 8
encontra-se a relação das instituições convidadas.
 Metodologia e objetivo
A fim de sensibilizar e estimular os representantes das instituições a
discutirem as questões relativas ao Conselho Consultivo, a metodologia utilizada para a
condução da oficina teve embasamento em atividades participativas e construtivistas,
promovendo assim o nivelamento de informações e a troca de experiências entre os
participantes. E dessa forma, chegar a uma proposta de estrutura e composição para o
Conselho Consultivo do PNSB.
 Resultados alcançados
- Participaram da oficina 86 pessoas representando 59 instituições, sendo
22 delas da sociedade civil organizada, 20 de entidades governamentais, 04 de
instituições de pesquisa/ensino/fomento e 13 de organizações não governamentais ONGs. Dentre essas, 17 instituições são do Estado de São Paulo e 42 do Estado do Rio
de Janeiro. No anexo 9 estão as listas de presença da oficina dos dias 2 e 3 de outubro.
- Por decisão dos atores sociais foram indicadas 33 Instituições a
comporem o referido conselho na condição de conselheiros titulares, bem como mais 17
instituições a tomarem parte do mesmo, na condição de suplentes, conforme
especificado no anexo 10 – relatório da Oficina.
 Encaminhamentos
- O relatório da Oficina foi encaminhado através de ofício e e-mail a
todas as instituições envolvidas de alguma forma com a criação do conselho. Desta
forma foram elaborados 4 tipos de ofícios para encaminhar aos seguintes grupos de
instituições: Instituições convidadas para a oficina e que participaram; Instituições que
foram convidadas e que não participaram; Instituições que participaram da oficina e
foram indicadas a compor o conselho; e Instituições que não participaram da oficina e
foram indicadas a compor o conselho. Os anexos de 11 a 14 apresentam o conteúdos
dos referidos ofícios.
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- Como principal encaminhamento da Oficina foi indicado o dia 4 de
dezembro de 2009 para realização da Reunião de Formalização do Conselho Consultivo
do PNSB.
3a. ETAPA: Reunião de formalização do Conselho
 Data: 4 de dezembro/2009
 Coordenado por quem:
- Chefe e Analista Ambiental do PNSB
 Passos:
1. Mobilização das instituições (através ofício, FAX, telefonemas e e-mail) para
participarem da reunião de formalização do conselho, principalmente as que
foram indicadas a compor o mesmo.
2. Assuntos discutidos na reunião: Apresentação dos encaminhamentos e resultados
da Oficina realizada em outubro de 2009; Apresentação da estrutura de
composição do Conselho; Apresentação da situação documental das instituições;
Próximos passos para formalização do Conselho Consultivo; Próximos passos para
o funcionamento do Conselho Consultivo; Avaliação da reunião. O relatório e a lista
de presença estão nos anexos 15 e 16, respectivamente.

 Metodologia e objetivo
Definir as instituições que irão compor o Conselho, bem como
providenciar o recolhimento da documentação necessária à publicação da Portaria de
sua criação.
 Resultados alcançados
- Participaram da reunião 47 pessoas representando 37 instituições.
- Foram realizados ajustes na composição do conselho a partir de
sugestões dos participantes.
 Encaminhamentos
- O relatório da reunião foi encaminhado via e-mail e ofício aos
participantes, bem como as instituições que foram citadas durante a reunião.
- Foi estipulado um prazo para a formalização das instituições a compor
o Conselho Consultivo junto ao PNSB.
- Montagem do Processo IBAMA/MMA PARNA ITATIAIA Nº
02629.000029/2010-10 referente a criação do Conselho Consultivo do Parque Nacional
da Serra da Bocaina.
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