Conselho Consultivo do Parque Nacional do Itatiaia- CCPNI
1ª Assembléia Geral Ordinária

2014

REUNIÃO: 1ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
DATA: 15/03/2014
LOCAL: ECOARTES – PARQUE NACIONAL DO ITATIAIA
INÍCIO: 9h15min

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

1. PARTICIPANTES
1.1.

PRESENTES
Entidades

Conselheiro (a)

Contato

1) Agência do Meio Ambiente do Adriana Santos
Município de Resende

adrianacrear@hotmail.com

2) GEAN –Grupo Excursionista
Agulhas Negras

Moisés Sulan

moises.sulam@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

Luis Felipe Cesar
Leandro Silva

lfcesar@terra.com.br
leandrosilva007@gmail.com

6) Instituto Estadual de
Florestas/MG

Clarice N.L. da
Silva

clarice.silva@meioambiente.mg.gov.br

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

Edson Santiago

efsantiago333@gmail.com
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8) INB – Indústrias Nucleares do Flávia C.A.C. Pires flavia@inb.gov.br
Brasil
Rodney Santos
rodney@inb.gov.br
9) Parque Nacional do Itatiaia ICMBio

10) CEIVAP
11) Prefeitura Municipal de
Itamonte

Gustavo W.
Tomzhinski

gtomzhinski@yahoo.com.br
gustavotomzhinski@icmbio.gov.br

Luiz Sérgio
Sarahyba

sarahyba@ymail.com

Vera Lúcia
Teixeira
Lily Taylor da C.
Mello

veluciateixeira@yahoo.com.br
seturitamonte@gmail.com
turismo@itamonte.mg.gov.br

12) UEB - União dos Escoteiros Ana Cristina
do Brasil
Almeida

meioambiente@escoteiros.org.br

13) PRO NATURA

Fabiane Luisi
Tukisco

fabiane.tukisco@pronatura.org.br

14) AMAN – Academia Militar
das Agulhas Negras

Nilton Diniz
Rodrigues

saciaman@yahoogrupos.com.br
nilton161@yahoo.com.br

15) AGUIMAN

Moacir Rodrigues

moacir.guiatur@hotmail.com

Convidados
1) Maria Agostinho

Instituição

Contato

2) Roberta Caruso

Parque Nacional maragostinho@terra.com.br
do Itatiaia - ICMBio
Overland
rcaruso@overland.tur.br

3) Rodrigo Rodrigues

PEPS/INEA

4) Maria de Fátima Chaves

-

rodrigorodriguesgeo@gmail.com
mfchaves8@gmail.com

5) Luiz Eugênio J. Oliveira

UAAF/RJ/ICMBio

luiz-eugenio.oliveira@icmbio.gov.br

6)União dos Escoteiros

Ricardo Deutsch
Junior

ricdeutsch@yahoo.com.br

Foram justificadas as ausências dos conselheiros Eliana Gouvea (PMItatiaia) e Silvério Nery
(FEMESP).
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2. EXPEDIENTE
2.1. REUNIÕES

A próxima reunião, 2ª Assembléia Ordinária de 2014, está agendada para o dia 30 de maio.

3.

ASSUNTOS TRATADOS

3.1. BOAS VINDAS E INFORMES DA PRESIDÊNCIA
Às 9h15min o Sr. Gustavo Tomzhinski deu início à reunião cumprimentou os presentes e pediu
que todos se apresentassem. Dessa forma foi feito.
Dando seqüência, o Sr. Gustavo Tomzhinski deu início aos seus informes. Sobre o Plano de
Manejo disse que continua em análise, em especial em relação ao Hotel Simon e que aguarda a
aprovação da Procuradoria do ICMBio.
A respeito do Regimento interno PNI, disse que uma das preocupações sempre foi elaborar
esse documento. Nenhum parque possui regimento, mas que apesar de ser uma tarefa
institucional, gostaria que houvesse a presença de um representante do conselho. Por conta de
o parque possuir um quadro funcional reduzido, não promete que isso poderá ser feito esse ano.
Solicitou que alguém se voluntariasse ou fosse feita uma eleição para indicação de
representantes do conselho. Os conselheiros Santiago e Nilton como suplente foram definidos
como representantes do CCPNI na equipe de trabalho do regimento.
Em relação à Regularização fundiária, disse ter boas notícias: área que pertence ao governo de
MG avançou, já está com projeto de lei pronto e é uma das áreas onde está localizada ao
Alsene e uma área vizinha próximo à vargem Grande. Tem avançado bastante a questão da
compensação da reserva legal.
Em seguida, falou que Furnas possui duas antenas dentro do parque, instaladas na época do
IBDF e não possui mitigação, licenciamento ou medida compensatória. O MP tem cobrado para
que essa situação seja solucionada, e busca-se um termo de compromisso para que as antenas
sejam realocadas para fora do parque, se houver possibilidade, e caso contrário, medidas
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mitigadoras, diminuindo o impacto visual. O impacto cênico é grande em especial, para quem
visita o Morro do Couto.
Ainda falou sobre ações contrárias ao PNI, comunicando que não houve nenhum
desdobramento desde a última reunião. As duas tiveram as defesas aceitas, mas os autores
recorreram.
Esse assunto reflete um pouco a regularização fundiária. A primeira ação (2010) visava a
paralisação da regularização fundiária no parque e foi indeferida. A segunda pedia a caducidade
do decreto de ampliação do parque de 1982.

Finalizou falando sobre os Termos de Compromisso (solicitado por Edson Santiago): foi
concluída a parte de diagnóstico, iniciou a parte de mapeamento e recebeu a visita de um diretor
que questionou alguns itens, mas que o processo segue, baseado na instrução normativa, mas
que aguarda documento da presidência, manifestando a diretriz formal para prosseguimento do
processo.
3.2. INFORMES DA SECRETARIA/ APROVAÇÃO DA ATA

A Srª Adriana Santos apresentou a pauta explicando a dinâmica da reunião, bem como o acordo
de convivência. Em seguida apresentou as justificativas dos conselheiros que não puderam
comparecer e ainda as datas das próximas reuniões:
30 de maio - sexta-feira
13 de setembro – sábado
05 de dezembro-sexta
Em seguida, a Sr.ª Adriana Santos comunicou a existência de vacância na coordenação do
conselho, provocada pela saída da secretária executiva Elisabete Hulgado (servidora transferida
para outra unidade de conservação). Dessa forma, solicitou que algum conselheiro se
voluntariasse a ocupar a vice-secretaria e se todos concordassem, a mesma assumiria a
secretaria. Dessa forma, em consenso, a secretaria executiva passou a ser ocupada pela Sr.ª
Adriana Santos e como vice-secretária a Sr.ªAna Cristina Almeida foi escolhida pelos presentes.
Após a contagem, confirmada a presença de apenas 12 (doze) instituições presentes a ata foi
aprovada posteriormente, já com a presença de 15 (quinze) instituições às 11h45min.
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PLANO DE INVESTIMENTOS E PROJETOS 2014

Dando início a esse tema, o Sr. Gustavo Tomzhinski apresentou o organograma do parque com
os macroprocessos de gestão: Proteção e Manejo, Gestão Socioambiental, Uso público e
negócios, Consolidação Territorial, Pesquisa e Monitoramento, Administração e Finanças. Falou
em especial sobre o problema das emergências ambientais, tais como o fogo e também sobre a
questão dos javalis em manejo de espécies exóticas. Disse que a maior parte dos recursos
previstos para investimentos nesse ano correspondem ao Uso público e Negócios.
Sobre o projeto Parques da Copa, foi liberado uma parte através de verba do Ministério do
Turismo,cerca de 1.267.323,16,já receberam 500 mil: centro de visitantes, abrigo Rebouças e
Posto Marcão. Surgiu a oportunidade de apresentar um projeto para a CCA do RJ e a primeira
parte do projeto foi aprovada, no valor aproximado de R$ 300mil. No início do ano recebeu a
informação que foi destinada uma compensação de 2 milhões, que aguarda a elaboração dos
projetos.num total de recursos previstos de 7 milhões para investimento nesse ano.
A maioria das verbas com orçamento e projetos prontos, são para melhorar, consolidar e prover
estrutura de visitação, contemplando a reforma de estruturas diversas centro de visitantes e que
deverão ser iniciadas em abril.
E estão projetados aguardando a liberação dos recursos também a elaboração do projeto
executivo, adequação do sistema de trilhas, implementação do posto de informação e controle
na Garganta do Registro, adequação da estrutura do Posto Marcão e do Abrigo Rebouças
(esgoto, telhado, pintura, melhoria do piso) e implementação do Camping próximo ao Posto
Marcão. E implementação da estrutura do sítio do Escorrega (com verba garantida, mas não
liberada).
Outros projetos não estão desenvolvidos tais como: melhorar a comunicação do parque como
público (site,sinalização e folhetos).
E seguiu detalhando as propostas que ainda serão trabalhadas de acordo com os programas de
macroprocesso.
3.4.

PROPOSTA OVERLAND
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O Sr. Gustavo Tomzhinski passou a palavra para a Sr.ª Roberta, representante da empresa
Overland que falou sobre um conceito novo que trabalha em sua empresa que é um hotel de
barraca Disse que sua empresa oferece essa “releitura” do camping, oferecendo estrutura e
serviços.Dessa forma, está trabalhando em uma proposta para testar, experimentar essa
iniciativa no parque.
Sua proposta seria implantar na área que está sendo prevista para a parte alta nos meses de
junho e julho. A empresa possui equipamentos: chuveiro, banheiro, bangalôs e barracas iglus e
elas já estão montadas com a cama feita, roupa de cama, banheiro químico com produtos
biodegradáveis, uso de filtros.
Área com tendas que é o refeitório e a oferta do alimento.
O Sr. Gustavo Tomzhinski disse que com esse teste todo resíduo tem que sair do parque,
suplementar a estrutura que o parque oferece e não, concorrer com ela, uma vez que o da
empresa é mais caro, verificar como será feito o “repasse” para o parque ou governo.
3.5.

INFORMES DA GESTÃOSOCIOAMBIENTAL

O Sr. Luiz Sérgio Sarahyba iniciou sua participação falando a respeito do Programa de
Voluntariado e das ações desenvolvidas pelo programa no período de carnaval, com apoio do
ICMBio e da União dos Escoteiros, e ainda Cruz Vermelha. Contaram com cerca de 20
voluntários todos os dias. Mostrou algumas fotos com o treinamento, trilhas e demais atividades
realizadas. Houve também uma instrução sobre acidentes com animais peçonhentos. Divulgou o
email: voluntariospni@gmail.com ,para todos que quiserem se voluntariar em alguma atividade.
Agradeceu publicamente o Edson Santiago, Flávia Pires, a Rosângela Borges da MAUATUR,
AMAN e a todos os demais parceiros.

O Sr. Rodrigo Rodrigues falou sobre a iniciativa do Monitor de Ecoturismo, realizado pela
Prefeitura de Resende, através da AMAR e da Secretaria de Turismo e Eventos e que o
voluntariado pode ser inserido para dar apoio à área da Cachoeira do Escorrega.

3.6.

QUESTIONAMENTOS E ESCLARECIMENTOS DOS CONSELHEIROS
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O Sr. Moacir Rodrigues perguntou sobre a zona de amortecimento do parque. O Sr. Gustavo
Tomzhinski respondeu que o tamanho da zona de amortecimento depende do plano de manejo.
Enquanto aguarda a aprovação, vale o que diz a resolução CONAMA que define o raio de 3 km.
Mas que se um empreendimento tiver impacto na unidade, comprovado em laudo, o parque
pode se pronunciar.
O Sr. Eliel Queiroz sugeriu que tivesse um monitoramento ambiental na zona de amortecimento
do parque.
O Sr. Moisés Sulan disse que as entidades conselheiras também poderiam se encontrar e
elaborar projetos para apresentarem ao PNI. O Sr. Gustavo Tomzhinski disse que isso tem
acontecido nas câmaras técnicas.
O Sr. Edson Santiago solicitou que antes que o conselho se posicionasse em relação à
experiência do hotel de barraca, ao assunto seja trabalhado na CTME. Perguntou à Sr.ª Roberta
sobre os custos. A mesma disse que há três categorias que variam de R$30,00 até R$130,00
por pessoa, variando as tarifas em períodos de alta/baixa temporada e feriados e finais de
semana.
Ainda perguntou sobre a questão jurídica. O Sr. Gustavo Tomzhinski respondeu que a previsão
é de autorização temporária, mas que o Sr. Luís Eugênio UAAF, estará apoiando para definir
como isso será feito. Disse ainda que a proposta em sua opinião, deverá ser discutida na CTME.
O Sr. Rodrigo Rodrigues disse que a proposta deverá favorecer a implementação da rota
Transmantiqueira, uma vez que ter esse apoio de hospedagem itinerante e que esse assunto
também seja provocado na CBME. Para estabelecimento de outras áreas piloto na Mantiqueira.
O Sr. Moacir Rodrigues perguntou se a Roberta já definiu alguma área lá no Planalto. O Sr.
Gustavo Tomzhinski disse que a experiência seria feita próximo ao Posto Marcão, onde está
previsto o Camping no Plano de Manejo.

O Tenente Coronel Nilton perguntou qual o efetivo mínimo de hospedagem para manter a
estrutura e qual o máximo. A Sr.ª Roberta disse que assume o risco por completo entre 1 e 120
pessoas. O Sr. Gustavo disse que o número máximo será determinado pelo máximo que o
camping do parque suportará. O Tenente Coronel Nilton ainda disse que no início de junho a
AMAN estará realizando atividade no Planalto e que a estrutura que leva é semelhante à da

Conselho Consultivo do Parque Nacional do Itatiaia- CCPNI
1ª Assembléia Geral Ordinária

2014

proposta da empresa, em seguida, convidou a Sr.ª Roberta a acompanhar esse processo
juntamente com eles.

A Srª Lily Taylor disse que reassumiu a Diretoria de Turismo, dentro da Secretaria de Gestão e
Estratégica, a Prefeitura de Itamonte também está preparando alguns materiais informativos
inclusive bilíngue e que pretende voltar para a CTME.

O Sr. Luiz Sérgio Sarahyba disse que vale muito a pena essa experimentação do “hotel de
barraca” e que o conselho deve ter o entendimento para dar apoio à proposta e que deve ser
encaminhada à CTME para detalhamento.

A Sr.ª Fátima Chaves disse que no dia em que os engenheiros foram ao local, houve a proposta
em que a área em que a academia usa é que seria utilizada para essa experiência, por conta do
tamanho dos sites. O Sr. Gustavo Tomzhinski disse que as duas áreas serão utilizadas para
camping.

A Sr.ªAna Cristina parabenizou a idéia e em seguida perguntou como será trabalhada a
educação ambiental. A Sr.ª Roberta disse que concorda que o tema tem que ser trabalhado.

O Sr. Luís Eugênio parabenizou a Sr.ª Roberta e disse que a proposta vem de encontro à
necessidade do parque, que achou a proposta bem interessante, e que já consultou
previamente ao procurador e que foi considerada viável a autorização para o laboratório e que
gostara de acompanhar a experiência e receber os números. Ele ainda perguntou se haverá
publicidade da experiência no mercado. A Sr.ª Roberta disse que sim, principalmente por conta
do risco assumido.

O Sr.Maurício Fernandes disse que em sua opinião já existe pouco tempo para planejamento,
uma vez que a experiência seria nos meses de junho e julho.

O Sr. Edson Santiago disse que a AMAN está trabalhando em um projeto para uma área de
camping para 40 sites de barracas. Disse que se a Sr.ª Roberta for trabalhar com no máximo120
pessoas, talvez a experimentação não dê certo e que isso poderá postergar a construção dos
sites do camping.
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O Sr. Gustavo Tomzhinski disse que é um laboratório, dando certo, o serviço será licitado. O Sr.
Edson Santiago sugeriu que o tema fosse debatido na CTME.
A Sr.ª Vera Lúcia Teixeira sugeriu a criação de um GT com representantes das duas câmaras
técnicas para apoio na experiência.
A Sr.ª Flávia Pires propôs que o trabalho seja apresentado na CTME e na CTEA em reuniões
extraordinárias.

O Sr. Gustavo Tomzhinski disse que a decisão de fazer ou não fazer a experiência é uma
questão de gestão, mas que considera importante a participação das câmaras para lapidar a
proposta.

A Sr.ª Clarice se apresentou como gerente do Parque Estadual da Serra do Papagaio e
solicitou que a experiência seja levada pra lá.

Encaminhamento:
Reunião sexta dia 21 de março às 14h no centro de visitantes para detalhamento da proposta
junto aos participantes das câmaras técnicas.

3.7.

CÂMARA TÉCNICA DE MONTANHISMO E ECOTURISMO – CTME

O Sr. Edson Santiago falou sobre as reuniões e atividades realizadas, entre elas : vistoria no
abrigo Água Branca, trilha da cachoeira Poranga, itinerário Circuito dos Cinco Lagos no planalto,
circuito Couto-Prateleira, versão para inglês/espanhol do tremo de responsabilidade e normas.
Trabalhando o plano de gestão de riscos e contingências, participação no programa de
voluntariado no Carnaval, participação no programa de condutores, em breve haverá reunião
para definir edital 2014. Em seguida apresentou o registro fotográfico das ações citadas.

3.8.

INFORMES DA CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - CTEA

A Sr.ª Flávia Pires disse que não houve reunião em janeiro, apenas fevereiro e março e que
houve eleição da coordenação da CTEA e que foi reconduzida e que o grupo sofreu uma baixa
na participação devido a distância, transferência e problemas de saúde dos participantes e que
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isso compromete a realização das ações previstas. Também foi discutida a proposta de os
atores receberem uma carta para a instituição para agradecer a participação na CTEA, para
motivar uma maior participação. A minuta foi feita ontem e será encaminhada para o Sr.
Gustavo Tomzhinski referendar.
Em seguida, falou sobre os Projetos para 2014: construção do termo de compromisso, projeto
multiplicadores, PNIVE,coleta seletiva solidária, comunicação, oficina de fotografia e registro de
documentos, oficina de projetos. E logo após, passou a palavra para a Sr.ª Ana Cristina que
trabalhou no voluntariado no Carnaval e disse que pensaram em repaginar o folder/panfleto:
Conduta Consciente “Dicas do Tuca” e também jogo de tabuleiro. Os materiais foram
elaborados com o apoio do Ricardo web designer e se disponibilizou para apoiar as câmaras
técnicas.
A Sr.ª Ana Cristina ainda sugeriu que os conselheiros apoiassem a nomear os mascotes.
O Tenente Coronel Nilton sugeriu que fosse feito um contato com o Maurício de Souza para que
os personagens possam entrar na revistinha da Turma da Mônica.
O Sr. Moacir Rodrigues pediu que constasse em ata que nos grandes feriados, costuma ter que
parar o carro perto do CRI, pois na portaria os servidores são abordados para dar informações
turísticas, atrasando o pagamento/entrada no parque. O Sr. Gustavo Tomzhinski disse que em
feriados, abrem-se dois caixas e voluntários (escoteiros) para informações.
3.9.

INFORMES DA CÂMARA TÉCNICA DE GESTÃO DA CACHOEIRA DO ESCORREGA –
CTGE

O Sr. Luiz Sérgio Sarahyba iniciou sua apresentação falando que será agendada a próxima
reunião e que as ações de voluntariado serão inseridas na Cachoeira do Escorrega.

4.0. POSICIONAMENTO DO INEA QUANTO À AÇÃO CONTRA O PEPS – PARQUE

ESTADUAL DA PEDRA SELADA
O Sr. Rodrigo Rodrigues iniciou sua apresentação agradecendo o convite para participar do
conselho, e em seguida, demonstrou a cartilha do PEPS. Em seguida, falou que o parque está
em processo de criação de conselho consultivo. Disse que como já é de conhecimento de todos
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que o município de Itatiaia entrou com uma ação pedindo a caducidade do decreto de criação do
PEPS, alegando que o município não recebeu consulta pública. Nesse entendimento, de acordo
com o SNUC (nem todo município q abrange uc deverá sediar consulta pública). O INEA fez
uma consulta pública em Resende e duas reuniões extraordinárias (Fumaça e Capelinha) para
refinamento da proposta. Apenas na reunião da Capelinha, houve participação de representante
de Itatiaia e que há um interesse de especulação imobiliária e interesse em construir uma
estrada ligando a Penedo e que daí a contrariedade ao parque. O Sr. Eliel Queiroz disse que a
exemplo do INAN, que a sociedade civil faça a sua parte.
Tão logo o parque foi criado,em agosto de 2012, foi publicada uma resolução definindo a zona
de amortecimento provisória enquanto o plano de manejo não é feito. Disse que disponibilizou
um arquivo para a secretaria encaminhar aos conselheiros. O Sr. Moisés Sulan perguntou se o
processo é do MP ou na Justiça. O Sr. Rodrigo Rodrigues disse que agora é na Justiça.
O Sr. Gustavo Tomzhinski sugeriu que fosse feita uma moção de apoio ao PEPS. O Sr. Moisés
Sulan apoiará na elaboração da minuta.
O Sr. Rodrigo Rodrigues disse que a sede está em construção (prédio SEOBRAS /PMR) com
auditório multiuso para 100 pessoas. Houve a aquisição de uma estrutura em Visconde de
Mauá, para estrutura na parte de trás do parque (fragmento de floresta trilhas interpretativas).
Foi iniciado um processo de desapropriação amigável (9 proprietários em 30). E que foi iniciado
um ciclo de palestras nas escolas.
O Sr. Luis Sérgio Sarahyba agradeceu a presença do Sr. Rodrigo Rodrigues.

4.1. INFORMES DOS CONSELHEIROS

A Sr.ª Vera Lúcia Teixeira falou sobre edital que cadastra pessoas que possuem áreas em APP,
para ter esse cadastro e em caso de medida compensatória de alguma empresa, o comitê
disponibilizará esses dados. Falou que em 21, 22 e 23 de maio acontecerá um simpósio em São
José dos Campos, disse ainda que o CEIVAP deverá abrir um edital em breve para receber
projetos de PSA. Ainda convidou a todos para a reunião dia 20 de maio. Ainda informou que nos
dias 24, 25 e 26 de março participará da oficina do Plano de Manejo da ARIE Cicuta.
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A Sr.ª Maria Agostinho falou sobre o varal de idéias realizado por entrevistas a visitantes,
funcionários e câmara técnica, Escola Amiga do Parque, gincanas diversas e outras.
O Sr. Edson Santiago disse que no dia 26 de abril haverá um mutirão de limpeza no Abrigo
Massenas. No dia 14 de abril, o primeiro livro de registro de visitação do parque fará 100 anos e
que o mesmo está sumido. Solicitou que o Sr. Gustavo Tomzhinski convocasse os servidores
para recuperar esse registro histórico. Sugeriu ainda que algumas observações e reclamações
ou críticas, fossem feitas imediatamente por email para agilizar.
O Sr. Eliel Queiroz falou sobre a proposta de criação de uma PCH na Cachoeira da Fumaça.
Segunda-feira , dia 17 às 15h na AGEVAP em Resende.
O Sr. Maurício Fernandes Nosso vale nossa vida em nome, passou um diploma de
agradecimento ao Sr. Gustavo pela realização de um curso no parque.
A Sr.ª Flávia Pires comunicou que a INB está elaborando seu programa de Educação Ambiental
dentro da próxima licença e que o trabalho vai ser repaginado em cima de uma IN do IBAMA. O
programa de EA é dividido em dois: um para o funcionário e outro para o entorno. Disse que a
proposta será participativa dentro do prazo previsto e que os projetos serão dinâmicos e haverá
uma oficina participativa dia 16 de maio na fábrica da INB.
Disse ainda que o CEIVAP dentro da câmara técnica também tem um projeto de educação
ambiental inspirado no “Multiplicadores”, realizado pela CTEA.
A Sr.ª Adriana Santos informou que durante o período de Carnaval foi realizado um
monitoramento da visitação nos atrativos da Apa da Serrinha do Alambari. O trabalho contou
com o apoio do Grupamento Ambiental e dos monitores formados em 2013, pelo curso de
Monitor de Ecoturismo. A guarda ambiental também abordou os turistas no pórtico de entrada
da Serrinha, distribuindo folders educativos. Ainda reiterou o convite feito pelo Sr. Eliel Queiroz a
respeito da Reunião Extraordinária do COMAR para tratar da proposta de instalação de uma
PCH na região da Cachoeira da Fumaça.

4. ENCERRAMENTO
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O Sr. Gustavo Tomzhinski agradeceu a presença de todos e pediu desculpas sobre o atraso.
Agradeceu a presença dos três parques contíguos PEPS, PAPAGAIO E PNI e agradeceu
também a secretaria pela organização da reunião.
Em seguida, encerrou a reunião às 12h45min.

