ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CONSULTIVO DO PARQUE NACIONAL DA SERRA DOS ÓRGÃOS

Aos 12 (doze) dias do mês de dezembro do ano 2012 (dois mil e doze), 17 representantes das entidades integrantes do Conselho Consultivo do Parque Nacional da Serra dos Órgãos (CONPARNASO) e mais 07 convidados, conforme lista de presença em anexo, estiveram reunidos, na sede do PARNASO, município de Teresópolis, Estado do Rio de Janeiro. A reunião foi convocada através do Ofício Circular nº 484/2012-PARNASO, de 05 de dezembro de 2012, expedido pelo Chefe do PARNASO, Leandro do Nascimento Goulart, para discutir os seguintes pontos de pauta: 1) Apresentação dos Resultados dos Encontros de Educação Ambiental, Encontro de Pesquisa e Encontro de Proteção do PARNASO em 2012; 2) Representação e Representatividade na Gestão Participativa de Unidades de Conservação – dissertação de Mestrado de Adriana Conti de Rezende – Mestre em Ciência Ambiental - UFF; 3) Informes das Câmaras Técnicas; 4) Assuntos Gerais e Almoço de Confraternização; e Oficina para elaboração do Plano de Ação do CONPARNASO para o ano de 2013 (parte da tarde). O presidente do CONPARNASO deu início à reunião, agradecendo a presença de todos. Em seguida indagou à assembleia se todos tinham lido a minuta da ata da última reunião, enviada por correio eletrônico, como não houve nenhuma alteração, a ata foi aprovada. Passou-se então para o primeiro ponto de pauta, 1) Apresentação dos Resultados dos Encontros de Educação Ambiental, Encontro de Pesquisa e Encontro de Proteção do PARNASO em 2012; o presidente do CONPARNASO convidou a Coordenadora de Proteção para iniciar sua apresentação: I Encontro de Proteção do Mosaico da Mata Atlântica Central Fluminense – Resultados alcançados – O PARNASO é coordenador da Câmara Técnica de Proteção do Mosaico. Competências: Acompanhar e execução das Operações de fiscalização integrada (aumentar a eficiência da fiscalização ambiental na área do mosaico). Reunião de planejamento (APA Petrópolis, APA Guapimirim e PARNASO). O encontro aconteceu nos dias 03 e 04 de dezembro de 2012, com a participação de 65 pessoas. No primeiro dia na parte da manhã foi apresentado os Aspectos legais sobre a fiscalização ambiental nas esferas federal, estadual e municipal – ICMBIO, INEA e Secretaria de Meio Ambiente de Teresópolis. Discussão da Lei complementar nº 140/2011, ICMBio: nexo causal. Na parte da tarde o tema Ocupação do solo no território do mosaico – MPF. Discussão: legislação sobre PDOT, lei da Mata Atlântica, SNUC, zonas de amortecimento. No segundo dia: manhã: Zonas de amortecimento em UCs federais e estaduais – ICMBio e INEA. Discussão: nexo causal, lei complementar (diferença entre ICMBio e INEA). Na parte da tarde: Oficina de planejamento de operações integradas para 2013, com a participação de 14 pessoas. Planejamento de 4 operações integradas – 4 quadrantes. Definidos: coordenadores, foco, data, duração e atividades prévias. Resultados e desdobramentos: Plano de Ação concreto para 2013; Estreitamento da relação entre o MPF e ICMBio (maior segurança jurídica para a atividade de fiscalização federal); Parceria entre INEA e ICMBio: solução de problemas de empreendimentos instalados no interior de UC de Proteção Integral. Decreto nº43.946 de 22 de novembro de 2012: regulamenta a contribuição financeira devida pelos serviços ecossistêmicos proporcionados por Unidades de Conservação Estaduais e dá outras providências. Em seguida, o presidente do CONPARNASO convidou o coordenador do Setor de Educação Ambiental para iniciar a apresentação dos resultados do 4º Encontro de Educação Ambiental da Serra dos Órgãos com o tema Cidadania e Sustentabilidade – Pelo Equilíbrio Ambiental e Justiça Social, realizado nos dias 20, 21 e 22 de setembro de 2012. Coordenado pela Câmara Técnica de Educação Ambiental do Parque Nacional da Serra dos Órgãos. Com as seguintes atividades: Mesa Redonda, Oficinas, Apresentação de trabalhos, Mostra Pedagógica, Música e Arte. Informações gerais: Participantes: 130 inscritos; Compareceram: média 80 por dia; Dinâmica: Vivências matinais; Ecocine: curtas ambientais; Mostra Pedagógica e Feira de produtos sustentáveis. Marcos apresentou um histórico dos três encontros, em seguida passou para o primeiro dia do 4º Encontro com o tema Produção e Consumo com o palestrante Maurício Broinzi da organização Nossa São Paulo. O filme exibido nesse primeiro dia foi A História das Coisas. Aconteceram as seguintes oficinas: Ervas Medicinais, Biodigestor, Artesanato, Literatura Infantil e Alimentos Vivos. No segundo dia com o tema Justiça Social e Equilíbrio Ambiental, aconteceu o debate sobre Justiça Social e Equilíbrio Ambiental com os palestrantes Leonardo Kaplan da UFRJ e Anaíza Malhardes do Ministério Público Estadual de Teresópolis. Na parte da tarde aconteceu a apresentação dos trabalhos. No terceiro dia o Dr. Rubem Bauer da PUC/RJ e FGV apresentou o tema Cuidado e Interdependência e na parte da tarde finalizou com um Grupo de Diálogo. Foram aplicados questionários de avaliação do encontro sobre a: programação, infraestrutura, organização, alimentação e sobre as mesas redondas.  Exceto o item alimentação, que foi servido quentinhas, o que gerou desperdício e mais lixo não reclicado, o restante foi considerado ótimo. Finalizando sua apresentação, Marcus expôs os apoiadores do encontro: Green Fruit, Terê Pão, Paraíso da Serra, Antonio Liboredo Ateliê, Rádio Brasil Rural FM, Agenda 21 site, Boletim AACG, Serra News e Canção Noturna. E também, fez uma chamada para participarem da Câmara Técnica de Educação  Ambiental, JUNTE-SE A NÓS!. Para fazer a apresentação do Encontro de Pesquisa o presidente do CONPARNASO convidou a coordenadora do setor Cecília, iniciou apresentando os resultados, dos Encontros Científicos realizados no PARNASO em 2012.  10º Encontro de Pesquisadores, aconteceu nos dias 28 a 30/11, com a participação de 115 pessoas, e 17 pôsteres apresentados. I MastoSerra – estudo de mamíferos, realizado nos dias 01 e 02/12, com 130 participantes, e 30 Pôsteres apresentados. Principais resultados: Importância de uso de dados do IBGE, maior apoio para organização dos dados de interesse do parque; Identificação de lacunas de conhecimento em Ciências Sociais; Preocupação com efeitos da poluição sobre a biodiversidade; Constatação de que poluição do COMPERJ se depositará também no PARNASO; Organização de grupos de pesquisa integrados sobre poluição. Próximos passos: preparação de documento técnico a ser enviado para INEA, Petrobrás; Apresentação e apoio do CONPARNASO; Contato com a metodologia de planejamento MIRADI. Foi apresentado um diagrama com os alvos de conservação, ameaças, estratégias. Próximos passos: terminar o planejamento para construção de novo plano de pesquisa e monitoramento do PARNASO; Apoio da Academia – SBMz; PPGE/UFRJ. Em seguida passou-se para o segundo ponto da pauta 2) Representação e Representatividade na Gestão Participativa de Unidades de Conservação – dissertação de Mestrado de Adriana Conti de Rezende – Mestre em Ciência Ambiental - UFF,. O presidente do CONPARNASO convidou a Adriana para iniciar sua apresentação, com os slides a seguir: Objetivo Geral: analisar a representação e a representatividade na gestão participativa em Unidades de Conservação federais no estado do Rio de Janeiro, a partir da composição e funcionamento dos seus conselhos. Objetivos específicos: Levantar as informações sobre a situação atual dos conselhos de UC; Identificar quais são os critérios de escolha dos membros do conselho; Analisar comparativamente a estrutura e composição dos conselhos; Verificar se os mesmos obedecem aos princípios e às diretrizes da legislação que trata dessa questão; Verificar se os setores atuantes na área de abrangência da UC estão representados no conselho; Analisar como se dá o processo de representatividade, verificando se os membros do conselho representam os interesses do setor. O conceito de representação nos conselhos diz respeito aos setores da sociedade que estão representados através das instituições conselheiras. A representatividade nos conselhos diz respeito aos conselheiros representarem de fato os interesses da base que os elegeram. A metodologia utilizada foi: Pesquisa qualitativa e comparativa; Conselhos de Unidades de Conservação federais do RJ; Levantamento de dados sobre os conselhos (portarias, atas, relatórios) e Observação participante e entrevistas semi-estruturadas. Foi apresentado um mapa com a localização de todas UC’s federais do RJ. A Observação participante foi feita através das reuniões dos conselhos, oficina de reestruturação e oficina de capacitação; e a entrevistas semi-estruturadas: 19 analistas do ICMBIO e 6 conselheiros. Na análise de representação foram utilizados indicadores adaptados de Andrade (2007): composição do conselho; paridade; representação das entidades governamentais e da sociedade civil e número de instituições pelo nº de habitantes. Análise da representatividade: Seis casos ilustrativos; Conselheiros; se os representantes trazem as demandaws e informações das bases para o conselho e se levam as decisões do conselho e se levam as decisões do conselho de volta para as bases. Resultados e Discussão: 18 Unidades de Conservação possuem conselho instituído. Flona Mário Xavier não possui. 17 conselhos consultivos e 1 deliberativo (RESEX Arraial do Cabo). Paridade nos conselhos: 56% paritário e 44% não-paritário. Conselho com Regimento Interno 89% e sem Regimento Interno 11%. Conselho participou da elaboração do Regimento Interno? 75% sim, 14% não e 13% sem informação. Conselho segue o Regimento Interno? 56% sim, 31% não e 14% sem informação. O processo de recomposição dos conselhos são convocadas: instituições que têm alguma relação ou atuação com a UC e seu entorno; instituições que já foram conselheiras; instituições que participaram do plano de manejo; instituições atuantes na criação da UC. Os setores elegem seus próprios representantes, não havendo interferência do ICMBIO na escolha. Conselho já foi reestruturado? 61% não, 28% sim e 11% sim/sem portaria. Segue alguma diretriz? 50% não, 33% NEA/IBAMA, 11% CR-8 e 6% CEAC/ICMBIO. Divulgação para a recomposição dos conselhos, 32% internet, 16% correio, 10% jornal, 16% telefone, 16% boca a boca 10% sem informação. Possuem Câmara Técnica ativada? 47% sim e 53% não. Participou da elaboração dos planos de gestão? 39% sim, 33% não e 28% sem informação. A Representação se dá através das instituições governamentais: instituições públicas ligadas ao meio ambiente – ICMBIO; INEA; secretarias de meio ambiente e instituições de ensino e pesquisa federais e dá Sociedade Civil: ONGs, associações de moradores, associações de produtores rurais e associações de pesca. Analisando a Representatividade os conselheiros afirmaram: levar e trazer informações das suas bases para os conselhos e vice-versa; a análise das entrevistas com os gestores indicou que as representações são pessoais, salvo exceções; estudos mostram que conselheiros não são representativos das classes populares; nas representações governamentais, estudos revelam uma política de esvaziamento dos conselhos; maior frequência da sociedade civil: conselho consultivo?; quem define a pauta é o presidente do conselho (chefe da UC); Secretaria executiva é do ICMBIO (44%); conselhos consultivos: o chefe da UC é quem toma a decisão final; a mobilização dos conselhos ainda depende da iniciativa do chefe da UC. As conclusões dessa pesquisa a seguir: A gestão participativa nas UCs está em processo de construção e amadurecimento; Os conselhos  não seguem todas as diretrizes do SNUC e do decreto 4340/02; Apenas metade dos conselhos é paritária, contradizendo as diretrizes legais; Maioria da sociedade civil pode estar relacionada com o fato dos conselhos serem consultivos; O SNUC não estabelece nenhuma diretriz geral de como o conselho deva ser criado ou renovado; Os setores envolvidos com a Unidade de Conservação estão representados nos conselhos; A representação dos setores não garante a representatividade; Mesmo sendo recomendada a paridade, quem toma a decisão final é o gestor de UC, conferindo o poder de decisão ao poder público e enfraquecendo a participação da sociedade civil e cada UC está  num momento do processo de construção da gestão participativa, possuem graus de maturidade e participação distintos. Finalizando sua apresentação Adriana agradeceu a todos, colocando seu e-mail a disposição adriconti@gmail.com . Em seguida, passou-se para o quarto ponto da pauta, 4) Informes Gerais, O conselheiro Waldyr solicitou a palavra, manifestou sobre o acidente ocorrido no Parque Nacional do Itatiaia, colocando que não existe estrutura que o parque tenha ou que se crie que garanta a total segurança do montanhista, no caso os montanhistas são responsáveis pelos seus atos, o mesmo salientou que se o parque tem estrutura, ótimo se não tem, Waldyr acha que o Parque tem que divulga mais o Termo de Responsabilide. O presidente do CONPARNASO indagou ao representante da FEMERJ qual a posição da entidade em relação aos cabos da Via Ferrata, o mesmo respondeu que por mais que o parque faça a substituição dos cabos, a responsabilidade é sempre do montanhista. Na parte da tarde será discutido e elaborado o Plano de Ação do CONPARNASO para 2013, e ficou acertado que toda reunião do CONPARNASO o Plano de Ação deverá ser monitorado. A reunião foi dada por encerrada às 12 horas. A presente ata vai por mim e pelo Sr. Presidente assinados como sinal de sua aprovação.
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