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°ATA DE REUNIÃO 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 2017
Data
Local

23/11/2017 Horário de Início
Escola Municipal Santa Paz

Pauta

1. UCC´s de Raposo

20:00 Horário de Término

22:00

CONSELHO GESTOR DELIBERATIVO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO MUNICIPAL
DO DISTRITO DE RAPOSO – ITAPERUNA - RJ

Iniciou-se a reunião de Raposo, às vinte horas do dia vinte e três de novembro de dois mil de
dezessete, com a palavra Maria Inês Tederiche Micichelli, que iniciou convocando para a mesa diretora
o sub-prefeito de Raposo Emiliandro e a proprietária da Fazenda Monte Alegre Adriana Sanches.
Com o uso da palavra, Maria Inês se desculpou em nome da secretária Jeane Hespanhol Mozer, pela
ausência, por motivo da indisponibilidade da presença na reunião, disse que o secretário executivo do
conselho Pedro Prado Filho, estaria fazendo a ata mediante a gravação da reunião da presente data.
Ressaltou que o Plano de Manejo e a Ata seriam impressos e seria buscado a assinatura posterior dos
conselheiros para validar a ata.
Maria Inês, explicou as pontualidades principais que seriam abordadas no Plano de Manejo das UCC´s,
e explicou a importância das ações a serem tomadas para a manutenção da fauna e da flora da região,
assim como todo o levantamento já realizado, com 90 espécies de fauna, e os riscos das categorias de
vulneráveis, em perigo e em extinção, assim como as medidas que o conselho precisa tomar para
ajudar na preservação das espécies.
O Plano tem uma introdução, apresentação, levantamento geológico, hidrológico e de solo, com as
fontes da EMATER, EMBRAPA e outros órgãos. Algumas imagens do plano foram analisádos por
biólogos especialistas, e identificadas como a coruja caburé, e o urutal. Ambos identificados por
especialistas em aves. O Marcos Paulo Thomé da UNIRedentor, encaminhou um material de dados
coletados por alunos em linhas de pesquisa da universidade para que fosse acrescentado no plano de
manejo. No total, foram identificadas 97 espécies de fauna da nossa região com 07 espécies
ameaçadas de extinção e 62 espécies vegetais com 03 espécies ameaçadas em extinção entre as
categoris de em perigo e de vulnerável. Temos as listagens de idenficadas, assim como as espécies
em perigo e em extinção.
O plano consiste em ter uma ação para prevenção de incêndios das áreas de presenvação, onde não
serão permitidos construções ou qualquer movimentação de veículos motorizados.
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Zona de conservação, são áreas que ficam próximos a essas unidades, onde podem ter pesquisas
monitoradas e fiscalização, com autorização para movimentação de veículos em 30km/h, para
preservação da fauna que se movimenta de uma parte para outra da estrada, para isso serão colocados
placas e sinalização que identificam a área como área de preservação de vida silvestre e todas as
legislações para sua proteção.
As áreas que permitem visitação e exploração de turismo deverão ser fiscalizadas e também deverá ser
criado critérios para as visitas nas áreas, até mesmo por conta das áreas serem em sua maior parte,
propriedade privada.
O plano de manejo é realizado para normatizar o uso das áreas e como será realizado o trabalho de
recuperação, preservação e uso ambiental e turísticos para manter as áreas. Inclusive as áreas de
entorno, dos municípios vizinhos e pontos centrais com controle das atividades que serão criadas,
deverão ser licenciadas pelo município para sua atividade, o mapa das áreas serão apresentados ao
conselho. Relacionados os municípios de Natividade, Porciúncula, Antonio Prado de Minas além dos
distritos de Comendador Venâncio, Laje do Muriaé.
Toda mão-de-obra da sede, deverá ser utilizada com moradores de Raposo, a mesma deverá ser
preparada e treinada, para ajudar na gestão da sede. A forma de contratação deverá ser analisada pelo
gestor, ou seja, pelo poder executivo do município para escolha dos servidores.
Cadastro de Guias Turísticos, como freelancers, para atender aos turistas nas áreas que poderão
receber visitas.
As unidades serão apoiadas pelas universidades do nosso município para uso de mão-de-obra
voluntária em projetos de extensão em pesquisa, conscientização e fiscalização das áreas.
O INEA disponibiliza a gestão de fauna e gestão de primatologia, para trabalhar na conscientização das
escolas, e sabemos que mesmo os próprios moradores de Raposo, não tem conhecimento da
biodiversidade da fauna local, como forma de criar nos moradores o senso de proteção e preservação.
Foi citado o doutor Aucides Picinatti, para aplicar as palestras para que as pesquisas e visitações
fossem bem direcionadas e que ficassem cópias para as gerências das UC´s.
O conselho precisa acompanhar e monitorar esses pesquisadores e as informações que estarão sendo
levantadas para ajudar no conhecimento local e na sua preservação.
Monitoramento e controle dos visitantes, onde ficará a critério do conselho, um questionário, para medir
o quantitativo dos visitantes.
Instalação de placas com textos previamente elaborados de acordo com a legislação e com a
localidade, para que se faça uma identificação e orientação visual dos visitantes.
Criação do Programa “Passe um dia nas UC´S”, para convidar os pesquisadores e estudantes a
conhecerem as unidades de conservação.
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Criação do Logotipo das Unidades de Conservação, com o sagui da serra escuro, a serra do brito e o
bugio, para que os comerciantes locais possam utilizar o logotipo para receber royalties da venda deste
material e criar renda para a comunidade local e as fazendas das UC´s.

As taxas de serviços serão criadas através de decreto, para receber os royalties com valores de UFIR,
para serem reaplicadas às unidades de conservação e na manutenção das vias de acessos e outras
necessidades.
Construção com passagem de pórticos para a fauna. Recuperação das vias de acesso das unidades.
Estruturação de trilhas e a implantação do plano de manejo a partir de janeiro.
Os recursos do ICMS ecológico, o REVIS do Sagui da Serra Escuro, possui 25% do ICMS, deste 25%,
teremos então: 50% para administração das UC´s e para sede, 5% para educação ambiental, 30% para
equipamentos e veículos, 10% para outros, como manutenção dos pórticos e passagem de fauna, 5%
insumos e material de consumo.
Para REVIS Monte Alegre, teremos disponivel, 65% do ICMS Ecológico, usados da seguinte forma:
30% para administração e sede, 10% para educação ambiental e pesquisa, 20% para equipamentos e
veículos, 10% insumos e materiais de consumo, 30% manutenção de estradas, trilhas e outros.

A presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião, solicitando que fosse lavrado a
presente ata que vai assinada pela presidente do Conselho Gestor Deliberativo das Unidades de
Conservação Municipal do Distrito de Raposo – presidente e por mim Pedro Prado Filho - secretário
executivo do Conselho Gestor das Unidades de Raposo, em Itaperuna.

Itaperuna, 23 de novembro de 2017.

_______________________________________
Presidente do Conselho Gestor Deliberativo das Unidades de
Conservação Municipal do Distrito de Raposo

________________________________________
Pedro S Prado Filho
Secretário Executivo do CGDUCMDR
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Secretário Executivo do CONSEMMA
Coordenador de Projetos da SEMA

