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REUNIÃO: 2ª Assembléia Ordinária do Conselho Consultivo do Parque
Nacional do Itatiaia
DATA: 24/05/2013
LOCAL: Ecoartes – Parque Nacional do Itatiaia
INÍCIO: 14h

PRESIDENTE: Gustavo W. Tomzhinski
SUPLENTE DO PRESIDENTE: Luiz Sérgio Pereira 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)

Aspanit – Associação dos
Elisabete Hulgado
Servidores do Parque Nacional
do Itatiaia
União dos Escoteiros do Brasil- Carlos Frederico
EUB
ONG Nosso Vale Nossa Vida
Maurício Fernandes
Oliveira
INAN – Instituto Agulhas Negras Eliel Queiroz
GEAN – Grupo Excursionista
Agulhas Negras
ICMBIO - PNI

Moisés Sulan

Luiz Sérgio P.
Sarahyba
CEIVAP – Comitê de bacias do Vera Lúcia Teixeira
Vale do Paraíba
AEDB – Associação
Nilza Macário
Educacional Dom Bosco
Prefeitura Municipal de Resende Adriana Santos
- AMAR
FEMERJ – federação de
Edson Ferreira
Esportes de Montanha do
Santiago
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itatiaia Eliana Gouvêa

Contato

Elisabete.hulgado@hotmail.co
m
presidente@escoteirosrj.org.br
Golfinho_mar@bol.com.br
Rppn.agulhasnegras@yahoo.c
om.br
Moises.sulam@gmail.com
sarahyba@ymail.com
veluiateixeira@yahoo.com.br
Nilza_macario@hotmail.com
adrianacrear@hotmail.com
Efsantiago333@gmail.com
emaeagouvea@yahoo.com.br

Conselho Consultivo do Parque Nacional do Itatiaia- CCPNI
2ª Assembléia Ordinária

Yoshimi Nagatani

nagatani@gmail.com

Flávia Cristina A.C.
Pires
Luis Felipe César

flaviapires@inb.gov.br

Alexandre R. Souza

Alexandrerodrigues97@yahoo
.com.br
Fernandes17junior@bol.com.b
r
car@aedb.br

FEMESP – Federação de
Montanhismo do Estado de São
Paulo
INB – Indústrias Nucleares do
Brasil
Crescente Fértil – Projetos
Ambientais, Culturais e de
Comunicação
AMAN – Academia Militar das
Agulhas Negras
AMAN – Academia Militar das
Agulhas Negras
AEDB – Associação
Educacional Dom Bosco
Convidados

Carlos Alberto P.
Fernandes Junior
Alice Kulina S.
Esteves
Instituição

Leonardo Cândido

ICMBIO - PNI

Adriana Cardoso
Thiago Amaro
Edson V. Costa
Leandro Silva
Maria de Fátima Chaves

2013

lfcesar@terra.com.br

Contato

Leonardo.candido@icmbio.go
v.br
União dos Escoteiros administração@escoteirosrj.or
do Brasil - UEB
g.br
INEA - PEPS
Ter1460.am@gmail.com
FEMESP
Edson.vandeiro@gmail.com
Crescente Fértil
Leandrosilva007@gmail.com
CTME
Mfchaves8@gmail.com

2. EXPEDIENTE
2.1. REUNIÕES

A próxima reunião, 3ª. Assembléia Ordinária de 2013 foi agendada para o dia
14 de setembro de 2013, no Parque Nacional do Itatiaia.

3.

ASSUNTOS TRATADOS

3.1. ABERTURA

A Sr.ª Elisabete Hulgado cumprimentou os presentes e em seguida justificou a
ausência do Sr. Gustavo Tomzhinski, comunicando que o mesmo enviou uma
mensagem em vídeo para os conselheiros. Disse ainda que o Sr. Gustavo está
participando de um curso de trilhas no Colorado (EUA), e que em breve
retornará às atividades do PNI. O Sr. Edson Santiago, transmitiu parte da
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mensagem aos conselheiros, uma vez que não foi possível exibi-la na reunião,
por motivos técnicos.
Em seguida, a Sr.ª Elisabete Hulgado pediu que todos se apresentassem, pois
alguns conselheiros são novos, de assim foi feito.
3.2. APROVAÇÃO DA ATA

A Sra. Adriana Santos disse que todas as contribuições recebidas foram
ajustadas na ata. Não havendo mais alterações.

A ata foi aprovada às

14h50min, contando com 15 instituições presentes.
3.3.

INFORMES DA SECRETARIA

A Sr.ª Elisabete Hulgado falou sobre a publicação da Portaria da nova
composição do conselho, pois com a publicação da mesma,observou-se que
não consta uma data de validade do mandato.
Citou a Instrução Normativa Nº11/2010, que disciplina as diretrizes, normas e
procedimentos para a formação e funcionamento de conselhos consultivo.
Dessa forma, a nossa renovação ocorreu em junho de 2012 e a mesma só foi
publicada em abril de 2013. Sendo assim, a composição atual valerá até abril
de 2015.
O Sr. Luiz Sérgio Sarahyba sugeriu que fosse feita uma Ordem de Serviço,
para que dê a legalidade ao conselho. O Sr.Luis Felipe sugeriu que a portaria
saia com a retroatividade à data de renovação.
O Sr.Edson Santiago disse que durante um período, a lista CCPNI ficou um
pouco inoperante, uma vez que o moderador que a criou foi morar fora do país.
Disse ainda que recentemente assumiu a moderação e que para manter a lista
atualizada,é muito importante que os conselheiros atualizem os seus dados
individuais e da instituição que representam.
A Sr.ª Elisabete Hulgado disse que enviará um quadro com os dados recebidos
pelos conselheiros e reforçou o pedido para que todos mantenham as
informações atualizadas.
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A Sr. Elisabete Hulgado disse ainda que a equipe aguarda a publicação do
Plano de Manejo, para que a imersão

com os conselheiros possa ser

planejada.

3.4. ACORDO DE CONVIVÊNCIA

A Sra. Elisabete Hulgado pediu que todos respeitassem o horário e que fossem
objetivos em suas falas, manifestando-se por inscrição.
3.5.

INFORMES DA PRESIDÊNCIA

O Sr.Luiz Sérgio Sarahyba agradeceu a presença de todos e deu as boas
vindas aos novos conselheiros e ao Major Alexandre, que estará à frente da
SIEsp/AMAN.
Quanto ao Plano Diretor do Município de Itatiaia, disse que foi coordenado pela
equipe da Universidade Federal do Rio de Janeiro, do ponto de vista coletivo
foi muito pouco representativa e que aguarda a formulação do documento final,
para avaliação dos quesitos referentes ao parque.
O Sr. Eliel Queiroz perguntou se houve representação do CCPNI,e o Sr. Luiz
Sérgio Sarahyba disse que não.
Em relação à Portaria de desconto do entorno, o Sr.Luiz Sérgio Sarahyba
procedeu à leitura da ordem de serviço de desconto para os moradores do
entorno.
O Sr. Edosn Santiago completou com a informação de que não possui o
desconto em feriados ou finais de semana prolongados. O mesmo ainda disse
que esse assunto foi discutido na CTME.
O Sr. Leonardo Cândido disse que será elaborado um calendário e
disponibilizado no site, para que não tenha dúvida. disse ainda que os
comprovantes de endereço aceitos são: contas de energia elétrica, IPTU e
documentos como título de eleitor e RG.
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Em relação ao Programa de Condutores de Visitantes, o Sr. Leonardo Cândido
disse que foi elaborada uma minuta de portaria do ICMBio e que já foi enviada
à Brasília,mas que até hoje não foi publicada. Relatou ainda que aguarda a
publicação para oficializar o credenciamento dos condutores, aprovados no ano
passado. Disse que foi estabelecido um prazo interno em abril, e como não
houve a publicação, hoje pela manhã foram entregues as carteirinhas e
oficializado o termo de compromisso. Quando sair a portaria, os condutores
serão convocados para se adequarem e assinarem um novo termo de
compromisso.
A respeito do Portal do Planalto, o Sr. Leonardo Cândido disse que houve uma
discussão com prefeitos e secretários de turismo de Resende e Itamonte e com
o DNIT. Falou que a idéia é aproveitar o antigo posto fiscal para ser um centro
de visitantes e uma urbanização da Garganta do Registro. O ICMBio
disponibilizou um arquiteto para elaborar o projeto
Falou ainda que e a Prefeitura de Resende ficou responsável pela elaboração
do levantamento topográfico. A Sr.ª Adriana Santos informou que o Sr. Antônio
Leão foi nomeado com o novo Secretário de Turismo e Eventos e que o
mesmo deve ser contatado para dar prosseguimento ao compromisso
assumido por sua sucessora.
Em relação ao Plano de Manejo, o Sr. Luiz Sérgio Sarahyba informou que
ontem à noite recebeu um arquivo com o Encarte 4 do Plano de Manejo para
estudo e apreciações da equipe.
O mesmo informou também que mais uma vez houve um pedido (Ação Civil)
para

a

caducidade

do

Decreto

de

Ampliação

de

1982.

(Nº

0047668/75.2012.4.02.5101 e foi proposta por 13 proprietários). O processo
não recebeu parecer da justiça municipal de Resende. Foi encaminhado um
documento do parque à Procuradoria da República.
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O Sr. Luis Felipe comentou que o grupo de pessoas que entrou com a ação
em nada serão beneficiadas.
O Sr.Moisés Sulam perguntou se a ação partiu de pessoas físicas ou de
associação. O Sr. Luiz Sérgio Sarahyba disse que a ação foi movida pela AAIAssociação dos Amigos de Itatiaia.
O Sr. Luiz Sérgio Sarahyba pediu a atenção dos senhores conselheiros para a
manutenção da integridade do parque.
O Sr.Luiz Felipe perguntou se houve algum fato novo que possa ter motivado
essa ação. O Sr. Luiz Ségio Sarahyba que desconhece algum motivo, pelo
menos nos casos referentes ao processo de regularização fundiária da parte
baixa.
O Sr. Luiz Sérgio Sarahyba ainda disse que aguarda alguma orientação do
chefe da unidade.
O Sr. Luis Felipe Cesar perguntou se seria prematura alguma manifestação do
conselho e que caso haja alguma manifestação, que ele poderá encaminhar ao
Mosaico Mantiqueira. Na ocasião passada, o conselho do Mosaico enviou um
ofício ao juiz solicitando que o pedido da associação não seja acatado.
O Sr.Maurício sugeriu que fosse pedido vistas ao processo e que uma
cópia,mesmo que digitalizada seja encaminhado ao conselho.
O Sr.Eliel Queiroz sugeriu que fosse dado publicidade ao fato, para que se
consiga o apoio popular.
A Sr.ª Flávia lembrou que no primeiro processo, o conselho fez várias reuniões
extraordinárias e que ainda foi encaminhada uma moção de apoio á integridade
do parque.
A Sr.ª Flávia ainda sugeriu que fosse agendada uma extraordinária. O Sr. Luis
Felipe achou prematura a moção nesse primeiro momento e que é muito
importante que sejam dadas vistas ao processo.
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Sendo assim, ficou definido que o ideal será aguardar as vistas ao processo
para tomar quaisquer providências.
3.6.

INFORMES DA CÂMARA TÉCNICA DE MONTANHISMO E ECOTURISMO –
CTME

O Sr. Edson Santiago informou que foi feito um planejamento das ações de
2013, de forma a buscar sanar pendências e também atender ao plano de
manejo. Foram estabelecidas as datas das reuniões mensais, alternando
sábados e terças. Disse ainda que a reunião é aberta a todos e que a CTME
não possui um limite máximo de integrantes. Convidou a todos para a próxima
reunião, que será realizada no dia 11 de junho às 9h.
Em relação ao Plano de Gestão de Riscos e Contingências, a primeira reunião
foi realizada em 18 de maio, com a parceria da ONG Anjos da Montanha.
Falou sobre a revisão de normas para inserir a alternativa de cobrança via
GRU, que está em andamento com o Leonardo Cândido.
Informou ainda que está em andamento a construção do novo texto das
normas de uso do Planalto por grupos especiais.
Em seguida disse que foi realizada uma vistoria da travessia do Couto visando
a abertura ao uso público.
A CTME também decidiu pela retirada dos grampos na via aberta
indevidamente na Pedra do Camelo.
Disse ainda que recebeu reclamações referentes ao agendamento do Abrigo
Rebouças “on line” no site do PNI. Porém, a CTME mantém um
acompanhamento permanente e que às vezes há má interpretação de alguns
usuários. “O mesmo sugeriu que as reclamações sejam feitas através do ‘Fale
Conosco”, para que seja solucionada a questão.
Disse ainda que a CTME apoia o Programa Condutores de Visitantes.
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3.7.

INFORMES DA CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL – CTEA

A Sr.ª Flávia Pires, coordenadora da CTEA, falou sobre os termos de
compromisso com as comunidades residentes no PNI.
Disse que o Projeto da Trilha Sensorial –Mirante das Flores – Resíduos nas
trilhas não foi encaminhado ao FNMA, mas que em breve será,uma vez que o
tema “Educação Ambiental” possui demanda espontânea o ano todo.
Quanto ao PNIVE disse que o projeto foi iniciado em 2012, é muito bem
estruturado e que esclarece aos alunos alguns aspectos referentes ao parque,
em especial também orienta a respeito da proibição de animais domésticos
dentro do parque.
Informou também que o Curso Multiplicadores terá uma nova edição e
acontecerá na parte alta do parque e já possui um grupo que trabalhará esse
tema.
Em seguida, convidou a todos para participarem das reuniões que
acontecessem nas primeiras sextas-feiras do mês.
A Sr.ª Vera Teixeira agradeceu o apoio de todos que participaram da atividade
do Dia Mundial da Água.
3.8.

INFORMES DA CÂMARA TÉCNICA DO ORDENAMENTO DO ESCORREGA

O Sr. Luis Sérgio Sarahyba disse que foi feita a solicitação da apresentação
inicial do histórico e documentos das Associações de Artesãos para o
planejamento do ordenamento e elaboração de termos

de compromisso.

Apenas uma delas apresentou o Nada Consta e o CGC. Ainda aguarda o
restante da documentação a ser enviada pelos demais artesãos, para que os
Termos de Compromisso sejam assinados.
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Em seguida, apresentou uma ilustração do projeto original do Sítio do
Escorrega para estudos do Uso Público. A câmara iniciou os estudos para
detalhamento.
Também está sendo discutido um plano de contingências do parque nacional e
que a área também será contemplada.
Falou que a comunidade tem apoiado essa discussão e apresentou várias fotos
de atividades que acontecem na região, tais como o campeonato pé de surf.
Apresentou o Plano de Trabalho elaborado pela Câmara Técnica.
Disse ainda que no dia 27 de maio será realizada uma visita técnica ao local,
com saída do parque às7h da manhã e o local de encontro será na pracinha do
Escorrega.
O Sr. Luis Felipe questionou se a cachoeira está dentro do parque.
O Sr. Luis Sérgio Sarahyba disse que o terreno que dá acesso à cachoeira é
do PNI, a cachoeira será de gestão do parque.
Falou ainda que inclusive, o desconto concedido aos moradores do entorno
ajudou na questão.

3.9.

TERMOS DE COMPROMISSO DA COMUNIDADE DE SERRA NEGRA
ANDAMENTO DAS PROPOSTAS

A Sr.ª Elisabete Hulgado iniciou falando sobre uma instrução normativa nº26 de
4 de julho de 2012.
Informou que a formalização e planejamento estão acontecendo desde
setembro de 2011, foi avançada a pesquisa bibliográfica, na sistematização
dos questionários e falta ainda a próxima reunião do GT,que será logo após o
feriado para concluir.
O Sr. Leonardo Cândido disse que a única população que pode ser aplicada à
Instrução Normativa, que aborda as comunidades tradicionais é a da Serra
Negra. E caso, realmente eles realmente sejam vistos como tal, poderiam ser
reassentados em outra área pública, a área de unidade de conservação
poderia mudar de categoria e outras soluções que poderiam ter. Enquanto isso,
a população será trabalhada com os termos de referência, como solução
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provisória. E o termo irá propor alternativas de renda, visando melhor
conservação do parque.
A Sr.ª Elisabete Hulgado disse que a comunidade foi receptiva.
O Sr. Eliel Queiroz perguntou quantos serão incluídos.
A Sr.ª Elisabete Hulgado disse que dentro do território do parque são 37
famílias e que a produção delas é de apicultura, queijos (montanhês),
truticultura (que é a mais preocupante, pela introdução de espécie exótica em
unidade de conservação de proteção integral).
A Sr.ª Elisabete Hulgado completou que a comunidade pensa em explorar o
turismo na localidade e que no início de julho haverá um novo encontro. O Sr.
Leonardo Cândido também citou parques brasileiros que fazem uso dos termos
de compromisso.
3.10

– INFORMES GERAIS

O Sr. Eliel Queiroz falou sobre o plano diretor de Itatiaia, apresentando
imagens de um vôo de parapente realizado há 15 dias. O mesmo manifestou
sua preocupação com a ocupação humana em Penedo, limite com Serrinha.
Essa área apresenta a fragilidade ambiental por estar próxima a limites de
parques Nacional do Itatiaia e Estadual da Pedra Selada. Disse que não
percebe uma ação contundente para conter essa ocupação.
Falou ainda da conversa iniciada com o INEA para uma possível sede
avançada do PEPS na RPPN Reserva Agulhas Negras.
O Sr. Luis Sérgio Sarahyba falou da abertura da Semana do Meio Ambiente da
AEDB no dia 02 de junho no PNI e que no dia 05 que acontecerá uma préconferência municipal.
O Sr. Luis Felipe falou sobre o debate da criação de RPPN da Pedra da Mina.
Existe uma discussão acerca da escolha da categoria e também uma
preocupação fundiária com a área. Se a RPPN é mesmo a unidade adequada.
A Sr.ª Adriana Santos falou sobre o Curso de Monitores de Ecoturismo,
coordenado pela Agência do Meio Ambiente de Resende, que será realizado
na Apa da Serrinha do Alambari. Finalizou convidando a todos para a aula
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inaugural a ser realizada no dia 30 de maio, às 14h na Escola Moacir Coelho
da Silveira, na Serrinha.
O Sr. Leonardo Cândido disse que em relação ao Abrigo Rebouças, está
havendo mais procura do que a capacidade de hospedagem do abrigo. Sobre
o plano diretor de Itatiaia, disse que hoje está haverá uma reunião sobre a lei
de uso e ocupação. Em seguida, falou sobre a comemoração do aniversário do
parque no dia 14 de junho, dizendo que os conselheiros já receberam o convite
e que a programação será mais bem definida e encaminhada posteriormente.
A Sr.ª Eliana Gouvea comunicou que a reunião citada pelo Sr. Leonardo
Cândido foi cancelada.
4.ENCERRAMENTO

Às 17h23min o Sr. Luis Sérgio Sarahyba encerrou a reunião, agradecendo a
presença de todos.

