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REUNIÃO: 3ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
DATA: 14/09/2013 
LOCAL: ECOARTES – PARQUE NACIONAL DO ITATIAIA 
INÍCIO: 9H40 
 

 
 
PRESIDENTE: Gustavo W. Tomzhinski 
SUPLENTE DO PRESIDENTE: Luis Sérgio Sarahyba 
VICE-PRESIDENTE: Edson Ferreira Santiago 
SECRETÁRIA EXECUTIVA: Elisabete Hulgado  
VICE-SECRETARIA EXECUTIVA: Adriana dos Santos Souza 

 
 
 
1. PARTICIPANTES 
 
1.1. PRESENTES 
 

Entidades Conselheiro (a)                   Contato 
1) Associação de Artesãos 
Macaco Arteiro de Itatiaia 

Ivo P. Tavares ivo.tavares@terra.com.br 
 

2) Alberto da Silva Guimarães GEAN alberto.guimaraes@gmail.com 
3) ONG Nosso Vale, Nossa Vida Maurício 

Fernandes de 
Oliveira 

golfinho_mar@bol.com.br 

4) INAN – Instituto Agulhas 
Negras 

Eliel de Assis 
Queiroz 

rppn.agulhasnegras@yahoo.com
.br 

5) Crescente Fértil - Projetos 
Ambientais, Culturais e de 
Comunicação 

Célia Serrano celia.serrano@icmbio.gov.br 

6) Instituto Brasileiro de 
Pesquisas e Estudos Ambientais 
Pronatura 

Fabiane Luisi 
Turisco 

fabiane.turisco@pronatura.org.br 

7) Federação de Esportes de 
Montanha do Estado do Rio de 
Janeiro – FEMERJ 

Edson Santiago efsantiago333@gmail.com 
 

8) INB – Indústrias Nucleares do 
Brasil 

Flávia C.A.C. Pires flaviapires@inb.gov.br 

9) Parque Nacional do Itatiaia - 
ICMBio 

Gustavo W. 
Tomzhinski 

gtomzhinski@yahoo.com.br 

10) Prefeitura Municipal de 
Itamonte 

Júnior Vieira de 
França 

billy-adventure@ig.com.br 

11) Prefeitura Municipal de 
Itatiaia 

Eliana Regina 
Maia Gouvêa 

emaia@yahoo.com.br 
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Convidados 

 
Instituição                    

 
Contato 

1) Mauricio Clauzet CTME - CCPNI mauricioclauzet@gmail.com 
2) Leonardo T.S. Cândido ICMBio - PNI leonardo.candido@icmbio.gov.br 
3) Gustavo Tiyodi Nakashima AMAN saciaman@bol.com.br 
 
Conselheiros que justificaram ausência: 
Sra. Elisabete Hulgado – ASPANIT 
Sra. Adriana Santos – Prefeitura Municipal de Resende 
 
  
2. EXPEDIENTE 
2.1. REUNIÕES 

 
A próxima reunião, 4ª Assembléia Ordinária de 2013, está agendada para o dia 6 de dezembro. 

 
 

3. ASSUNTOS TRATADOS 
 

3.1. BOAS VINDAS E INFORMES DA PRESIDÊNCIA 
O Sr. Gustavo deu início à reunião e sugeriu a apresentação de todos os presentes. 
 
Informes da Presidência, quais sejam: 
 
Dia Mundial da Limpeza - explicou o conceito do evento, focando no seu caráter de 

conscientização, mencionando que ainda há poucos inscritos. 

 

Plano de Manejo – há a aprovação formal e está agora na procuradoria. Expectativa que em no 

máximo dois meses esteja aprovado. 

 

Sinalização – submetido projeto à Michelin para dar sequência à sinalização. Falou sobre o novo 

folheto com o mapa do parque com as principais trilhas, o que foi patrocinado pela Michelin. O 

Sr. Santiago complementou que a Câmara Técnica de Montanhismo e Ecoturismo sugeriu que o 

patrocínio da Michelin ficasse focado na questão de sinalização. Foi mencionado sobre a 

inclusão do parque no “Google Park”. Houve expressão da preocupação com o GPS, pois tiraria 

o emprego de muitos guias locais. 
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Principais projetos de estruturação – todos os projetos são antigos. Há necessidade de 

adequação das instalações de esgotos. Falou ainda do projeto de portarias, reforma do Abrigo 

Rebouças, reforma Casa do Pesquisador, implantação de camping e área de apoio próxima à 

Furnas, reforma do Centro de visitantes, implantação/melhoria dos banheiros, enterramento dos 

cabos na estrada, reforma Casa de Pedra e Casa do Administrador, entre outros apresentados 

na lista com o andamento de todos os projetos de estruturação. 

 

Situação Geral do ICMBio – é o menor orçamento do Ministério do Meio Ambiente. Está se 

cortando orçamento e muitas unidades estão tendo cortes de vigilância, de pessoal e há 

ameaça de fechar as portas. A situação de todas as unidades de conservação é muito crítica, 

havendo uma série de protestos a esse respeito. 

 

Cachoeira do Escorrega – projeto apresentado pela SEOBRAS em Visconde de Mauá. O 

objetivo é ter presença diferenciada de uso público e educação ambiental. Questão polêmica: 

Praça do escorrega, que levou à criação de uma Câmara Técnica.  

 

O Sr. Gustavo finalizou os informes da Presidência informando que está aberto para sugestões 

e trocas de ideias sobre todas as questões que apresentou. 

 
3.2. APROVAÇÃO DA ATA 
Sr. Santiago deu sequência à reunião lendo a lista de componentes do Conselho, justificando a 

ausência de alguns conselheiros. Solicitou ainda que os presentes fizessem a adequação dos 

seus registros. 

 

A Ata da 2ª. Assembleia Geral Ordinária foi aprovada por unanimidade. 

 
 
3.3. INFORMES DA CÂMARA TÉCNICA DE MONTANHISMO E ECOTURISMO – CTME 
 
Sr. Santiago deu sequência aos Informes da Câmara Técnica de Montanhismo e 
Ecoturismo. Deu atualizações sobre a CT de Montanhismo e Ecoturismo e sobre o Programa 

de Voluntariado. Programa dos Condutores: o representante da Prefeitura de Itamonte, Sr. 

Júnior Vieira, expôs uma série de dúvidas sobre a representação de Itamonte no programa de 

condutores, que será tratado em momento oportuno. A Sra. Célia Serrano se ofereceu para 

apoiar a aplicação das provas técnicas. Pedra de Tartaruga – apresentada a Moção de Repúdio 
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referente aos escaladores Enzo Oddo, Gabriele Moroni e Francisco Taranto que abriram uma 

via de escalada no bloco de rocha denominado Pedra da Tartaruga em desacordo com as 

normas vigentes. A Sra. Célia disse que deveriam tomar medidas judiciais cabíveis. O Sr. Júnior 

sugeriu que fosse informado que não poderia abrir vias. A Sra. Célia disse que poderia estar 

dentro do termo de responsabilidade, que os visitantes assinam ao entrar no Parque. O Sr. 

Santiago perguntou se todos estavam de acordo com o envio da Moção de Repúdio, sendo que 

todos os presentes aceitaram. 

 
 
3.4. INFORMES DA CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - CTEA 
 
Sra. Flávia Pires, coordenadora da CTEA falou a respeito dos trabalhos da Câmara Técnica de 

Educação Ambiental. Há projetos em andamento, como o Curso de Multiplicadores em 

Educação Ambiental para o Município de Itamonte; o Parque Nacional do Itatiaia vai à escola; o 

Projeto de Coleta Seletiva Solidária, entre outros.  Informou ainda que não sabe se todos estes 

projetos serão finalizados até o final do ano. Pediu para que os conselheiros divulgassem os 

projetos.  

 
 
3.5. INFORMES – TERMOS DE COMPROMISSO COM COMUNIDADES RESIDENTES NO 
PNI 
 
Termo de Compromisso Comunidade de Serra Negra – andamento das propostas – O Sr. 

Leonardo Cândido, coordenador de uso público e negócios do Parque Nacional de Itatiaia, falou 

sobre o tratamento diferenciado às comunidades. Informou que o ICMBio regulamentou como 

esses projetos com a comunidade deveriam ser feitos. Termo de compromisso da comunidade 

de Serra Negra, prevendo que tipo de atividades poderiam ser desenvolvidas pela comunidade 

no Parque Nacional. Informou que no ano passado foi feito um diagnóstico socioeconômico e 

que está sendo formado um grupo de trabalho, que resolveu fazer o mapeamento das 

propriedades na região, cadastro de construções, áreas degradadas etc. Já foram feitas 3 visitas 

e acredita que até novembro termine o mapeamento. Na próxima etapa os moradores 

apresentarão quais seriam as suas demandas, o parque irá analisar, e o que culminará na 

elaboração do termo de compromisso. Percebeu que a comunidade está colaborando e que 

estão cumprindo o cronograma que havia sido planejado. Disse ao fim, que a minuta do termo 

será apresentada ao Conselho, que poderá contribuir com a mesma.  
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3.6. INFORMES DOS CONSELHEIROS 
 
Ocupação do entorno do PNI. Sr. Eliel Queiroz, do INAN,  começou discorrendo sobre a 

situação de saneamento básico da região, sobre licenciamento ambiental na área de Resende, 

o aumento de emissão de gases de efeito estufa na região, considerando o grande número de 

novas indústrias na região, e ainda mencionou sobre o início de favelização no entorno de 

Resende, beira da Rodovia Dutra. Propôs 3 (três) ações : 1. “Colocar a boca no trombone” – não 

podemos ser a próxima Cubatão – deve ser feito um Manifesto com as Ongs e outros para que 

seja expressa nossa preocupação – a indústria automobilística é “sugadora” – 2. Chamar 

Governo, Parque, Universidades, Sociedade Civil e as empresas para dialogar. 3 – Implantar 

rede de monitoramento de qualidade da água, da qualidade do ar, fazer pesquisas permanentes 

de fauna e flora. Essa rede deve ser transparente, comunicar com frequência quem coletou, o 

que, qual o resultado etc. Deve haver um portal de transparência. Se não monitorarmos agora 

não vamos saber onde estávamos e onde iremos chegar. Sugeriu que pesquisem “Rede Médias 

Cidades” – mostram grande preocupação a respeito da especulação imobiliária, que expulsa as 

pessoas mais simples para a periferia.  

 
Exposição Projeto Alsene – A Sra. Fabiane, da ProNatura representando Marcelo de Andrade, 

fez uma apresentação do projeto Alsene, enfatizando que o projeto precisa ser amadurecido e 

acertado, especialmente sobre a questão regulatória.  

 

 
3.7. QUESTIONAMENTOS E ESCLARECIMENTOS SOBRE OS TEMAS ABORDADOS 
 
Sobre a proposta do Sr. Eliel – A Sra. Flávia sugeriu a formação de uma Câmara Técnica. A 

Sra. Célia Serrano sugeriu a atuação no Mosaico, pois todos estão envolvidos com essa 

questão, é preciso fortalecer as unidades de conservação. O Sr. Leonardo disse que é uma 

questão relevante. O Sr. Gustavo disse que há uma pesquisa que pede autorização para colocar 

equipamentos de monitoramento dentro do Parque; pede para incluir o INEA. O Sr. Santiago 

considera que o Conselho Consultivo do PNI não é o fórum mais adequado para dar 

prosseguimento às propostas do Sr. Eliel. O Sr. Gustavo propôs que seja no âmbito do 

Conselho do Mosaico. O Sr. Eliel finaliza dizendo que os governos, universidades, sociedade 

civil e as empresas devem ser integrantes da Câmara Técnica. O Sr. Eliel falou sobre o Comitê 

de Transparência de Resende e que todas as empresas e o governo recebem-no sempre muito 

bem. O Sr. Júnior falou que concorda que esse tema deve ser tratado no Mosaico da 



 
Conselho Consultivo do Parque Nacional do Itatiaia- CCPNI 
3ª Assembleia Geral Ordinária 2013 

Mantiqueira. O Sr. Gustavo disse que o Parque pode servir a essa bandeira, mas não tem 

capacidade de articulação para atingir entes que estão muito fora da nossa rede de atuação. A 

Sra. Flávia propôs sairmos daqui com um grupo para pensar a formação de uma Câmara 

Técnica para apresentar para o Conselho na próxima reunião do Conselho. Todos por 

unanimidade aceitaram a proposta feita.  

 
Sobre o Projeto Alsene – O Sr. Maurício disse que o projeto é nebuloso e pediu transparência 

na comunicação do projeto. O Sr. Júnior, da Prefeitura de Itamonte, disse que o Alsene 

retornando aumentaria o fluxo de turismo da cidade. A Sra. Célia reforçou que faltou 

transparência no projeto. O Sr. Santiago disse que o primeiro passo seria a doação da posse. 

Ficou definido que o tema Alsene será atualizado pelo Sr. Marcelo de Andrade na próxima 

reunião.  

 
4. ENCERRAMENTO 
O Sr. Gustavo encerrou a reunião agradecendo a presença de todos e solicitando que fosse 

observada mais pontualidade para as próximas reuniões. 

 
 
 
 


