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

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de abril 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 12 convidados, conforme lista de presença em anexo, estiveram reunidos, na Reserva El Nagual RPPN – Rua Capitão Antero Km 03 – Pico – Monjolo – Santo Aleixo, município de Magé, Estado do Rio de Janeiro. A reunião foi convocada através do Ofício Circular nº 179/2012-PARNASO, de 16 de abril de 2012, expedido pelo Chefe do PARNASO, Leandro do Nascimento Goulart, para discutir os seguintes pontos de pauta: 1) Discussão sobre o projeto de visitas às trilhas da parte baixa da Sede Teresópolis, guiadas pelos condutores de visitantes cadastrados no PARNASO; 2) Discussão e aprovação de proposta de alteração do Regimento Interno, sobre o calendário de reuniões ordinárias do CONPARNASO; 3) Apresentação dos Projetos e Grupos de Trabalho da Câmara Técnica de Educação Ambiental do CONPARNASO; 4) Apresentação sobre a comunidade Quilombola da Tapera – Vale do Cuiabá – Petrópolis; 5) Informe sobre a atual situação do processo de redelimitação do PARNASO; 6)Informes das Câmaras Técnicas e 7) Assuntos Gerais. O Analista Ambiental Marcus Gomes iniciou os trabalhos agradecendo a hospitalidade dos anfitriões da RPPN El Nagual, Mariana e Eraldo. A Ata da última reunião foi aprovada por unanimidade. Todos concordaram em alterar a ordem dos pontos da pauta, incluindo três assuntos solicitados por conselheiros: o primeiro, solicitado pela RPPN El Nagual, diz respeito à gestão do PARNASO na região de Magé; o segundo, recomendado pelo Conselho do Mosaico Central Fluminense a todos os Conselhos de UC, o do licenciamento ambiental do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (COMPERJ) e as pressões exercidas sobre os gestores da APA Guapimirim e Estação Ecológica da Guanabara; e o terceiro assunto, solicitado pela Associação de Moradores da Granja Guarani, trata do projeto de saneamento de dois bairros de Teresópolis, discutido no Comitê de Bacia Hidrográfica dos Rios Piabanha, Paquequer e Preto. Desta forma, a pauta ficou assim redefinida: 1) Discussão e aprovação de proposta de alteração do Regimento Interno, sobre o calendário de reuniões ordinárias do CONPARNASO; 2) Gestão do PARNASO na região de Magé; 3) Pressões exercidas sobre os gestores da APA Guapimirim e Estação Ecológica da Guanabara quanto ao licenciamento ambiental do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (COMPERJ); 4) Discussão sobre o projeto de visitas às trilhas da parte baixa da Sede Teresópolis, guiadas pelos condutores de visitantes cadastrados no PARNASO; 5) Apresentação sobre a comunidade Quilombola da Tapera – Vale do Cuiabá – Petrópolis; 6) Apresentação do Projeto de Saneamento da Empresa Encibra para os bairros da Granja Guarani e do Quebra-Frascos; 7) Informes das Câmaras Técnicas e 8) Assuntos Gerais. Discutiu-se então a pauta 1) proposta de alteração do Regimento Interno. Marcus informa que o presidente do Conselho, Leandro Goulart, propôs que as reuniões do Conselho sejam diminuídas de seis para quatro ao ano, com base na escassez de pautas para o número de reuniões realizadas anualmente. Em sua intervenção, Porto, representante da CEDAE, sugere que o Regimento Interno seja estudado pela Câmara Técnica e depois trazido ao conselho para discussão, o que foi aceito pelos conselheiros presentes. Passando para o ponto da pauta 2) A RPPN El Nagual reclamou da ausência do Parnaso na região, com as responsabilidades de delimitação, sinalização e fiscalização, bem como a necessidade de organização de ações de Educação Ambiental junto à comunidade local. Solicita também que seja criado um posto avançado, com sede própria, em Magé. Mariana apontou a importância da fiscalização na área, já que há denúncias de lotes sendo vendidos dentro dos limites do Parque e que construções dentro dessas áreas já tiveram início. A sugestão de uma sede própria na região, já foi descartada pelo ICMBio, informou Marcus, não obstante manifestação do Conselho sobre o assunto. Viviane, analista do Parnaso, informou que há visitação quinzenal em Santo Aleixo, pela equipe de fiscalização, e que está sendo estudada uma possível parceria com a comunidade local. Sobre a sinalização, a equipe está fazendo levantamento em todo o entorno. Breno aponta que há necessidade urgente de constatar a veracidade das denúncias de construções irregulares dentro dos limites do Parque pela própria equipe da UC, e que as medidas cabíveis para a interdição das mesmas seja realizada com a máxima urgência. Viviane informou que não percebeu as invasões já que o portão de acesso fica fechado. Com relação à sede em Magé, há o patrimônio do Banrisul que possui um passivo ambiental com o ICMBio, diz Breno Herrera, do Mosaico Central Fluminense, existindo assim a possibilidade de aproveitá-lo para uma sede. Uma grande oportunidade é a gestão compartilhada entre o Parnaso e a APA Petrópolis. Estes argumentos podem ser usados para consulta à procuradoria do ICMBio. Paulo Leite alerta para importância das câmaras técnicas estudarem mais a fundo as ações compartilhadas, já que há limitações em equipamento e poder de fiscalização, e que estas ações conjuntas sejam realizadas em parcerias entre estado, município e federação. Ilka Fernandes, do CREA, sugere que o Conselho encaminhe um pedido oficial de parceria para valorização de ações conjuntas, já que o poder de fiscalização do órgão (CREA) pode ajudar na intervenção contra obras realizadas irregularmente. Mariana da El Nagual lembra que o antigo dono do terreno sabia das limitações do uso do mesmo, por estar numa Unidade de Conservação. Segundo a mesma, quem herdou, loteou e já está construindo. Também acrescentou que mediante uma pequena verba poderia confeccionar, junto com os jovens locais, as placas de sinalização dos limites do Parque. Breno sugere que os recursos sejam através de ações no MP para cobrar os TACs ou extrajudicialmente. Marcus sintetiza as seguintes propostas da RPPN El Nagual para o Conselho: a primeira é o estabelecimento da sede na área de Santo Aleixo, no terreno do Banrisul; segundo, a demarcação em todo o perímetro de ampliação do Parque, além do perímetro que não foi ainda sinalizado. Marcus lembrou que delimitação é realizada de forma oficial e documental, senda a demarcação o processo que se realiza fisicamente no campo, no caso na área do Parque. Todos os presentes concordaram com as propostas. Mariana propõe que os trabalhos das placas sejam feitos com a comunidade local e patrocinados pela companhia de energia elétrica Ampla. Porto sugere reciclar as placas retiradas pelo DNER e aproveitá-las na demarcação e sinalização. Alexis sublinhou a necessidade urgente de se tomar posição com relação aos prazos e que as fiscalizações têm que acontecer o mais rápido possível para impedir o adiantamento das construções irregulares. Mariana fica satisfeita com a possível parceria do CREA. Encerrado este ponto, passou-se para o ponto da pauta 3)Pressões sobre a gestão da APA Guapimirim e ESEC Guanabara no processo de licenciamento ambiental do COMPERJ. Breno faz um breve esclarecimento sobre a controvérsia de sua exoneração e sobre o trânsito das embarcações pesadas do COMPERJ pelo Rio Guaxindiba. Foi decisão do Conselho da APA Guapimirim, diz Breno, embargar o licenciamento (fala sobre seu texto já enviado pelo Mosaico), salienta a importância de se manter preservado a última e única reserva original de manguezal da Mata Atlântica. Emociona-se com as manifestações de apoio de inúmeras correntes do ambientalismo do Estado e do País. Deixa claro que a gestão que está sob ataque não se resume à pessoa do Breno, e sim engloba a APA Guapimirim, a ESEC Guanabara e seus Conselhos. E acrescenta que o momento é propício, as vésperas da Conferência RIO + 20, de se contrapor às pressões financeiras. Que a secretaria executiva do Mosaico tem vários documentos disponibilizados pela APA, com pareceres técnicos, que referendam a posição contrária à hidrovia. O sr. Theo Fernandes, da Associação de Amigos e Cidadãos de Guapimirim, informa que houve reunião da Agenda 21 de Magé mobilizando toda a comunidade para moção de apoio à APA Guapimirim e que é preciso fazer valer o exercício de cidadania. Marcus enfatiza a importância de uma moção de apoio do Conselho presente. Francisco Pontes de Miranda, “Chicão”, do Comitê Piabanha, diz ter dois textos já elaborados para a moção. Porto sugere o uso do texto básico para coletar assinaturas do Conselho. Paulo Leite é favorável fazer neste momento a moção para todos os órgãos responsáveis já descritos. Marcus faz a leitura dos textos do Mosaico. Aprovou-se um texto do CONPARNASO a ser encaminhado para diversas autoridades. Iniciou-se o ponto 4) visita às trilhas da parte baixa da sede Teresópolis, com Alex e Fred realizando a apresentação de uma primeira proposta para contrapartida dos condutores cadastrados ao Parque: Trilhas guiadas, gratuitamente, aos domingos e feriados, pelos condutores, a partir das nove e trinta; agendadas duas saídas; apresentando as trilhas com Educação Ambiental. Nilce sugere que seja feita a convocação dos condutores de forma participativa. Waldir sugere fazer um estudo mais aprofundado e montar um calendário com divulgação interna e pelo site. Segundo o mesmo, deve-se fornecer capacitação e carteirinha para os condutores. Porto sugere uma oficina com condutores para ouvir deles sua opinião. Waldir apoia um mínimo de dois condutores, no período do verão. Inciando o ponto de pauta 5), Marcus faz resumo sobre a comunidade Quilombola da Tapera, e menciona a apresentação da Analista Ambiental Ana Elisa Schittini, a “Zuca”. Sr. Fernando, que representa os proprietários das terras da Fazenda Boa Esperança, faz um breve relato da história e o que está em andamento. A Fundação Palmares reconheceu os Quilombolas. Passando ao ponto de pauta 6), Paulo Leite diz que o Comitê aprovou o projeto para contemplar duas comunidades, Quebra Frascos e Granja Guarani, e não três como anteriormente. Comenta que o Comitê não considerou o Projeto satisfatório, e que está elaborando um parecer final para encaminhar o relatório para o MP e para Câmara Técnica. Nilce pede para que o relatório seja encaminhado também ao Conselho para que este assunto seja aprofundado na próxima reunião do CONPARNASO. Marcus sugere apresentar, estudar e discutir este assunto na próxima reunião. Passando-se ao ponto 7) Informes das Câmaras Técnicas, Nylce Jucá, da Associação de Amigos e Colaboradores do PARNASO, informa sobre os GTs da Câmara Técnica de Cultura e Educação Ambiental e sugere estruturar para a próxima reunião o que se tem feito. A próxima reunião desta CT foi marcada para o dia 10 de maio de 2012 e no dia 5 de maio a Oficina do Tratado de Educação Ambiental, preparatória para a II Jornada Internacional de educação Ambiental, na Cúpula dos Povos / Rio+20. Passando-se para o ponto 8) Informes Gerais, Robson sugere colocar o Programa Rio Rural para a próxima pauta com informações mais consistentes. E sobre a redelimitação, acrescenta a importância da participação do Conselho nas próximas audiências públicas. Pediu também que seja reunida a apresentação do programa de Agricultura Sustentável na microbacia do Rio Bonfim para um maior conhecimento dos conselheiros. Ilka informa que o CREA foi dividido e foi criado o CAU (Conselho de Arquitetos Urbanistas). Porto sugere que seja feito convite ao CAU para participar das reuniões, como observadores. Adriano Sampaio, representante do SESC Teresópolis, informa sobre o Festival de Inverno do SESC e enviará mais informações. Porto reclama que a obra da CRT está deixando espaços com vegetação nas pistas suprimidas, deixando nestes locais resíduos da obra e pede providências. Eraldo enviará para o grupo do CONPARNASO divulgação de mostra de filmes ambientais. Marcus faz agradecimentos à presença de todos e em especial aos anfitriões, encerrando-se a reunião às 13 horas. A presente ata vai por mim e pelo Analista Ambiental que presidiu a reunião assinados como sinal de sua aprovação.
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