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ATA DA CONSULTA PÚBLICA PARA APRESENTAÇÃO DA 
PROPOSTA DE CRIAÇÃO DO PARQUE NATURAL 
MUNICIPAL XOKLENG 

 
 

Ata da Consulta Pública para apresentação da 
proposta de criação do Parque Natural 
Municipal Xokleng, feita pela Fundação 
Municipal do Meio Ambiente de Nova Veneza 
(FUNDAVE), realizada no dia 17 de julho de 
2020, entre às 10 h e 11h e 30 min, no Teatro 
Municipal (Pallazo Delle Acque) de Nova 
Veneza, SC. 

 

Aos dezessete dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte, foi realizada por 
meio presencial com transmissão virtual via Zoom Meetings a Consulta Pública para 
apresentação da proposta de criação da primeira Unidade de Conservação instituída 
pelo poder público municipal, o Parque Natural Municipal Xokleng. Participaram da 
consulta um total de 59 pessoas (27 presenciais e 32 virtualmente), sendo elas 
autoridades, gestores e funcionários de órgãos competentes, membros de 
associações ambientais e de turismo, moradores do entorno do parque e demais 
interessados da sociedade civil. A consulta foi iniciada pela cerimonialista e 
assessora de imprensa da Prefeitura Municipal, Cristiane Freitas, que agradeceu a 
presença dos participantes e apresentou as autoridades e demais órgãos 
competentes que se faziam presentes no evento. Após isso, algumas dessas 
autoridades se pronunciaram destacando a importância do evento e a criação da 
Unidade de Conservação. Por ordem, se pronunciaram o Coordenador da Comissão 
de Criação de Unidades de Conservação do Instituto do Meio Ambiente de Santa 
Catarina (IMA), Luciano Augusto Bonotto (virtual), o Presidente da Câmara de 
Vereadores Municipal, Aroldo Frigo Júnior (presencial), o Presidente da Fundação 
Municipal do Meio Ambiente (FUNDAVE), Juliano Mondardo Dal Molin (presencial), 
e o Prefeito Municipal, Rogério José Frigo (presencial). Na sequência, o biólogo da 
FUNDAVE, João Paulo Gava Just, apresentou por meio de slides o estudo técnico 
feito para dar base à criação do parque. É importante salientar que o público virtual 
pôde acompanhar toda a Consulta Pública com material de áudio, vídeo e slides de 
boa qualidade. Durante a apresentação foram tratados temas relativos à legislação 
para a criação da Unidade de Conservação, sua localização, limites, categoria, 
denominação, biodiversidade, gestão, infraestrutura e potenciais para educação 
ambiental, pesquisa científica e ecoturismo. A apresentação durou cerca de 40 
minutos e foi sucedida por uma sessão aberta de pronunciamentos pelos presentes 
no evento. O objetivo da sessão foi discutir aspectos importantes como os limites, a 
categoria e o nome da Unidade de Conservação. Durante esse período, que durou 
cerca de 35 minutos, foram recebidas diversas mensagens de apoio pelo chat do 
Zoom Meetings, questionamentos sobre o nome do Parque e perspectivas para o 
futuro, ao passo que todas as dúvidas foram sanadas pelos membros da equipe da 
FUNDAVE. Nesse momento, é importante destacar o auxílio técnico prestado e os 
questionamentos levantados de forma virtual pelos técnicos do IMA, Ana Verônica 
Cimardi e Luciano Augusto Bonotto. Presencialmente, quatro pessoas se 
pronunciaram (Nicola Gava, Eloir Minatto, Evandro Boaroli e moradora não-
identificada), através de demonstrações de apoio à criação e o nome do Parque, 
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questionamentos sobre a segurança para receber turistas e crianças e em relação 
ao saneamento básico do entorno do Parque. Ao fim dos pronunciamentos, decidiu-
se conjuntamente pelo encerramento da Consulta, ao passo que a categoria, o nome 
e os limites do Parque Natural Municipal Xokleng foram definidos de acordo com os 
estudos técnicos prévios e o material apresentado durante a Consulta Pública. 

Nova Veneza, SC, 17 de julho de 2020.  
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ANEXO I 

Lista de presença da Consulta Pública para criação do Parque Natural Municipal Xokleng. 
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ANEXO II 

Compilação de materiais utilizados para divulgação da Consulta Pública no Diário 
Oficial, nas redes sociais da Fundação Municipal do Meio Ambiente (FUNDAVE) e 
convites físicos entregues às autoridades e moradores do entorno do Parque. 

 

Figura 1. Edital de convocação publicado no Diário Oficial do poder público municipal no dia 6 de 

julho de 2020. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

AUDIÊNCIA PÚBLICA 

 

O MUNICÍPIO DE NOVA VENEZA, SC, TORNA PÚBLICO, para conhecimento de quantos possam se interessar, 

que será realizada audiência pública, no dia 17 de julho de 2020 (sexta-feira), às 10h (dez horas), no Teatro Municipal de 

Nova Veneza (Palazzo Delle Acque), situado na Rua Antônio Remor, n.º 468, Bairro Centro, Nova Veneza, SC, para 

apresentação da proposta de criação de uma unidade de conservação na região central do município, o Parque Natural 

Municipal Xokleng. 

 

Devido às restrições causadas pela pandemia de COVID-19, a audiência será feita com público presencial reduzido, 

destinada apenas às autoridades e moradores do entorno imediato da área proposta para a criação do Parque. No entanto, os 

demais interessados podem participar de forma on-line da audiência na Rede Mundial de Computadores (Internet) por meio 

do site Zoom Meetings acessando o seguinte endereço eletrônico: https://us02web.zoom.us/j/82652659441#success 

 

Os estudos técnicos e os demais documentos relativos à Audiência Pública ficarão à disposição dos interessados para 

consulta, por meio do sítio eletrônico oficial da Fundação do Meio Ambiente de Nova Veneza 

(https://www.novaveneza.sc.gov.br/cms/pagina/ver/codMapaItem/113052). 

 

Nova Veneza, SC, 06 de julho de 2020. 

 

 

ROGÉRIO JOSÉ FRIGO 

Prefeito Municipal 
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Figura 2. Texto enviado junto ao convite do Diário Oficial para autoridades, órgãos competentes e 
moradores do entorno.  

 

Apresentação de proposta de criação de uma unidade de conservação no município de Nova Veneza 

Parque Natural Municipal Xokleng 

 

Após estudos técnicos de viabilidade e aprovação pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente - COMDEMA, 

a Fundação do Meio Ambiente de Nova Veneza (FUNDAVE) apresenta a proposta de criação de um Parque 

Natural Municipal em uma área de floresta nativa da Mata Atlântica de 33.475 m² anexa à Câmara Municipal de 

Vereadores, na região central de Nova Veneza. Conforme estudos técnicos feitos pela FUNDAVE, a área 

apresenta um alto potencial de preservação da diversidade biológica e de desenvolvimento de atividades de 

educação ambiental, turismo ecológico e histórico e pesquisa científica. 

Ainda, a sugestão do nome e temática indígena (Parque Natural Municipal Xokleng) para esta unidade de 

conservação é uma forma de reconhecimento a um povo esquecido que faz parte da história de Nova Veneza. 

Nesse sentido, a área tem o potencial de promover a reflexão acerca da importância desses povos e fortalecer o 

turismo histórico no município. Cabe ressaltar que essa sugestão é embasada por uma série de pesquisadores, 

instituições de pesquisa e de ensino que manifestaram apoio à criação do Parque. 

Em resumo, a sugestão da criação do Parque Natural Municipal possui coerência técnica e viabilidade devido 

aos seguintes motivos: 

 

• Facilidade de criação da unidade de conservação e resolução das tramitações legais associadas, 
uma vez que a área é propriedade de domínio público municipal;  

 

• Localização de fácil acesso ao público em geral devido à proximidade com o centro de Nova Veneza 
e a presença de estradas pavimentadas em boas condições;  

 

• Manejo efetivo da unidade de conservação feito diretamente pelo poder público municipal, no caso, 
responsabilidade da Fundação do Meio Ambiente de Nova Veneza; 

 

• Oportunidade de desenvolvimento de projetos de educação ambiental com escolas e outras 
instituições de ensino de Nova Veneza e região;  

 

• Opção de lazer e ecoturismo para a população de Nova Veneza e visitantes; 
 

• Proteção de espécies ameaçadas de extinção, endêmicas e raras da flora e da fauna nativas da 
Mata Atlântica; 

 

• Proteção de remanescente de Floresta Ombrófila Densa nas áreas de baixada do município;  
 

• Oportunidade de desenvolvimento de pesquisas científicas na área ambiental por instituições de 
ensino superior; 

 

• Oportunidade de reconhecimento para o município de Nova Veneza nas linhas de turismo 
sustentável, histórico e preservação do meio ambiente. 
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Figura 3. Convite publicado nas redes sociais (Facebook e Instagram) da FUNDAVE no dia 3 de julho 
de 2020.  
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Figura 4. Matéria publicada no dia 14 de julho de 2020 nos websites Portal Veneza e Nova Veneza 
Online. 

 

 

 

 

 

 

 

Links de acesso: https://www.portalveneza.com.br/audiencia-publica-ira-apresentar-a-proposta-de-
criacao-do-parque-natural-municipal-xokleng/ e https://novavenezaonline.com.br/noticias/audiencia-
publica-ira-apresentar-a-proposta-de-criacao-do-parque-natural-municipal-xokleng/   

https://www.portalveneza.com.br/audiencia-publica-ira-apresentar-a-proposta-de-criacao-do-parque-natural-municipal-xokleng/
https://www.portalveneza.com.br/audiencia-publica-ira-apresentar-a-proposta-de-criacao-do-parque-natural-municipal-xokleng/
https://novavenezaonline.com.br/noticias/audiencia-publica-ira-apresentar-a-proposta-de-criacao-do-parque-natural-municipal-xokleng/
https://novavenezaonline.com.br/noticias/audiencia-publica-ira-apresentar-a-proposta-de-criacao-do-parque-natural-municipal-xokleng/

