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ATA REUNIÃO  

ECOMUSEU 

 

 

Aos dois dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um, às 13h30min, de forma 

online, pela plataforma do Google Meet, link meet.google.com/usx-oqvi-uea, reuniu-

se o Conselho do Ecomuseu, nomeados pelo Decreto n. 195/2021, para deliberar 

acerca das reuniões que ocorreram em Brasília, no gabinete do Sen. Experidião Amin 

e no ICMBio. A Assessora Jurídica do Município, Ana Cristina Corrêa de Melo, abriu 

a reunião expondo acerca do conteúdo das reuniões e destacando que o ICMBio foi 

irredutível em emitir nota técnica desfavorável a retirada da sobreposição do Parque 

sobre o ECOMUSEU em virtude do cânion do Funil. Na sequência o Sr. Marcelo 

Salvador também deliberou e comentou sobre a visita a Brasília e a importância da 

defesa do ECOMUSEU. Na sequência, o Secretário de Agricultura, Eliandro Bett 

Giongo e o Sr. Mercilio João Rigon também se manifestaram. O Sr. Cássio Ferreira, 

atual Presidente do Conselho, manifestou que não possui interesse na permanência 

do cargo, de maneira que assim, a Presidência será assumida pela Assessora Jurídica 

do Município. Ainda foram levantados pelo Conselho os seguintes pontos: força tarefa 

para aprovação da PL 208/2018 que tramita no Senado Federal; reunir toda 

documentação acerca do ECOMUSEU para nos prepararmos para eventual ação 

questionando a constitucionalidade da Lei Federal 13.273/2016; definir a minuta do 

texto de projeto de lei para exploração de imagem do ECOMUSEU; elaborar relatório 

das famílias que estão na localidade de sobreposição do parque; definir cronograma 

de encontros para 2022; definir juntamente com a Secretaria de Educação a 

conscientização nas escolas acerca do ECOMUSEU; estabelecer parceria com 

instituições de ensino superior; contatar o Sen. Amin para verificar o andamento do 

PL 208/2018. A Assessora Jurídica solicitou a reunião de todos os membros do 

Conselho no grupo de WhatsApp, bem como agendou o próximo encontro para 

25/01/2022, assim como já encaminhou cronograma prévio para 2022. Assim, 

aproximadamente às 15h, o Conselho encerrou a reunião e lavrou a presente ata. 

http://www.lauromuller.sc.gov.br/
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Reunião completa disponível no link gravada no link: 

https://drive.google.com/file/d/1iXSm1V5pOKCQYVZ41XjWd5kDNPzscSx0/view  

 

 

 

Cássio Ferreira 

Presidente da Comissão 

 

 

 

 

Ana Cristina Corrêa de Melo 

Assessora Jurídica do Município 

 

 

 

Mercilio João Rigon 

Representante Poder Legislativo 

 

 

Marcelo Salvador 

Presidente do Conselho da Cidade 

 

 

 

Eliandro Bett Giongo  

Secretario de Agricultura 

 

 

 

Pedro Luiz Machado 

Representante Sociedade Civil 
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