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1. PARTICIPANTES 
 
1.1. PRESENTES 
 

Entidades Conselheiro (a)                   Contato 

1) Agência do Meio Ambiente do 
Município de Resende 
 

Adriana Santos adrianacrear@hotmail.com 
 

2) GEAN –Grupo Excursionista 
Agulhas Negras 
 

Moisés Sulan moises.sulam@gmail.com 

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

Edson Santiago efsantiago333@gmail.com 
 

4) INB – Indústrias Nucleares do 
Brasil 

Flávia C.A.C. Pires 
Rodney Santos 
 

flavia@inb.gov.br 
rodney@inb.gov.br 

5) Parque Nacional do Itatiaia - 
ICMBio 

Gustavo W. 
Tomzhinski 
 
Luiz Sérgio 
Sarahyba 
 

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

6) CEIVAP Vera Lúcia 
Teixeira 
 

veluciateixeira@yahoo.com.br 

7) PRO NATURA Fabiane Luisi 
Tukisco 
 
 

fabiane.tukisco@pronatura.org.br 
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8) Crescente Fértil Leandro Silva 
 

leandrosilva007@gmail.com 

9) AEDB Nilza Macario 
 

nilza_macario@hotmail.com 

10) APASM Leonardo Brasil  
 

apa.sm@icmbio.gov.b 

11) INEA  Paulo Cesar F. da 
Silva 
 

pc@inea.rj.gov.br 

12) Macaco Arteiro Ivo Pereira 
Tavares 

ivo.tavares@terra.com.br 

 
Convidados 

 

 
Instituição                    

 
Contato 

1) Maria Agostinho Parque Nacional 
do Itatiaia – 
ICMBio 
 

maragostinho@terra.com.br 

2) Sérgio Vaz 
 

Museu Nacional 
UFRJ 
 

smvaz@mn.ufrj.br 

3) Eduardo Barros 
 

Museu Nacional 
UFRJ 
 

npa.ufrj@gmail.com 

4) Carlos Frederico dos Santos 
 

União dos 
Escoteiros 
 

presidente@escoteirosrj.org.br 

5) Gardenia P.M. de Novaes 
 

União dos 
Escoteiros 
 

secretaria@escoteirosrj.org.br 

 
 
 
2. EXPEDIENTE 

2.1. REUNIÕES 

 

A próxima reunião, 3ª Assembleia Ordinária de 2014, está agendada para o dia 13 de setembro. 

 

 

3. ASSUNTOS TRATADOS 

 

3.1. BOAS VINDAS E INFORMES DA PRESIDÊNCIA 
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Às 14h16min o Sr. Gustavo Tomzhinski deu início à reunião cumprimentando os presentes. 

Dando seqüência, o Sr. Gustavo Tomzhinski deu início aos seus informes comunicando que 

conforme avisado por email, finalmente o Plano de Manejo foi publicado. 

 
Disse ainda que estava sendo trabalhado junto ao MP um termo de compromisso com Furnas 

para que fizesse uma série de compensações em função da permanência das antenas no 

planalto. 

O termo foi assinado para mitigação e compensação da estrutura, para os Parques da Bocaina 

e do Itatiaia (MP, ICMBio, Furnas). A próxima etapa será a elaboração do plano de trabalho e 

será bem importante a participação do conselho e das câmaras técnicas. Depois que chegar a 

cópia do termo assinado, poderá ser disponibilizado.  

 
Em relação ao andamento dos Projetos do PNI, disse que havíamos recebido R$500 mil de um 

total de pouco mais de 1 milhão, do antigo “Parques da Copa”. O Abrigo Rebouças já iniciou 

suas obras e o Centro de Visitantes está previsto para a primeira semana de agosto. O projeto 

aprovado na CCA RJ teve um erro na planilha e foi apresentado novamente na reunião da 

mesma (Projeto executivo da Garganta do Registro, Centro de Visitantes em Mauá, etapa de 

estruturação).  

 
Comunicou a desistência da Proposta da Overland: não foi viabilizado a tempo o projeto. A Sr.ª 

Roberta achou por bem, desistir da proposta. A PRONATURA comunicou que está começando 

a elaborar uma proposta de incentivo ao turismo na região. 

 
Também informou que foi recebida a proposta de uma corrida de montanha para junho de 2015, 

de acordo como Plano de Manejo, poderá ser feita, mas será preciso compatibilizar os objetivos 

da empresa, com os do parque. 

Foi combinado que a proposta que ia ser apresentada nessa reunião, será discutida na CTME e 

após a avaliação, o parque se pronunciar até agosto. O Sr. Edson Santiago sugeriu que da 

mesma forma que foi feita com a proposta da Overland, que  a discussão sobre a corrida, seja 

iniciada em reunião conjunta entre CTME e CTEA. 

Encaminhamento: discutir na reunião conjunta CTME com CTEA e ver a melhor forma de fazer. 

11 instituições foram favoráveis. 

 
Disse ainda que o PNI recebeu a proposta de fazer o 3º fórum climático do IPCC, comentou que 

pode ser uma oportunidade boa, mas é preciso compatibilizar objetivos do evento com os da 
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criação  do parque.Também disse que existe a proposta de realizar um AVISTAR no segundo 

semestre. 

 
O Sr. Edson Santiago perguntou como o AVISTAR daria retorno para o parque. 

O Sr. Gustavo Tomzhinski disse que uma das vocações do parque é poder sediar alguns 

eventos interessantes, relacionados à área ambiental e que ajudem na organização das 

estruturas físicas da unidade. 

 
O Sr. Leonardo Brasil sugeriu tentar “amarrar” aos eventos, melhoria da infra-estrutura como 

compensação. 

 
O Sr. Gustavo Tomzhinski disse que dia 14 de junho às 9h30min, no centro de visitantes, haverá 

uma comemoração ao Aniversário do PNI, com palestras sobre a história do PNI, do 

montanhismo e sobre monitoramento de mamíferos, com abertura da banda da AMAN, show e 

um almoço. Aproveitou para comunicar que o PNI possui um Facebook oficial. 

 
Finalizando seus informes, disse que a CEIVAP irá fazer o projeto executivo do plano de 

saneamento, contemplando mais a parte de esgoto. 

 

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: 

13 de setembro – sábado 

05 de dezembro-sexta 

 
 
Em seguida, a Sr.ª Adriana Santos apresentou o Quadro de vagas/faltas/avaliação. A mesma 

informou as vagas existentes para universidades e citou o ofício enviado pelo Museu Nacional 

pleiteando uma dessas vagas. Em seguida, foi colocado em votação e por unanimidade, a 

instituição Museu Nacional foi eleita e passou a compor o CCPNI. Em salva de palmas, os 

conselheiros foram acolhidos. 

 

Registrou a pouca participação das instituições na avaliação e que os resultados foram 

encaminhados previamente por email. 
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Falou sobre a proposta de uma reunião extraordinária para imersão no Plano de Manejo, 

provavelmente em agosto, de preferência num sábado. Todos lendo o PM previamente. 

A União dos Escoteiros do Brasil, através de seu representante se prontificou a imprimir uma 

cópia da versão executiva para cada instituição do conselho, ler o encarte quatro e o resumo 

executivo ao menos, para que o conselho ajude a criar o mecanismo para maior participação do 

conselho. A reunião será definida pela coordenação e comunicada mais adiante por email. 

 

Após a contagem, confirmada a presença de apenas 09 (nove) instituições presentes a ata foi 

aprovada posteriormente, já com a presença de 11 (onze) instituições às 15h11min. 

 

3.3. MOÇÃO DE APOIO AO PEPS 
 
Na última reunião foi definido que seria enviada uma moção de apoio ao PEPS. Diante disso, o 

conselheiro Moisés Sulam , enviou uma minuta de moção por email. 

 
O Sr. Moisés Sullan disse que teve entendimento na última reunião que não se tratava de apoio 

ao PEPS, e sim, de repúdio ao município de Itatiaia. 

 
O Sr. Gustavo disse que é de apoio ao PEPS. O Sr. Moisés perguntou qual será o destinatário 

da moção. O Sr. Leonardo Brasil disse que o pedido da Prefeitura Municipal de Itatiaia foi 

encaminhado ao Ministério Público. Nesse caso, que a moção poderia ser enviada para a 

prefeitura e para o MP. Dessa forma, será feito pela direção do parque. 

 

 

3.4. INFORMES DA GESTÃOSOCIOAMBIENTAL/APRESENTAÇÃO VARAL DE IDÉIA DA 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 
 
O Sr. Luiz Sérgio Sarahyba cumprimentou os conselheiros presentes, e em seguida, comunicou 

que as visitas orientadas foram estendidas para os finais de semana com confirmação da 

orientação, e que o Programa de Voluntariado atendeu os feriados de Carnaval, Semana Santa 

e também realizará atividades para o Corpus Christi.  

Disse que a UEB colaborou com a ação voluntária de limpeza das exsicatas do herbário didático 

no centro de visitantes e que contou ainda com as instituições voluntárias AEDB, Cruz 

Vermelha, e outros voluntários. 
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Comunicou que esse momento, a coordenação está realizando um nivelamento com os 

servidores, acontecendo todas as segundas-feiras. 

 
Ressaltou a Colaboração do Museu Nacional nas Visitas Escolares incentivando os jovens a 

construírem outro olhar, em relação à questão ambiental. 

 

Aproveitou para convocar os formandos do curso de Multiplicadores, realizado pela CTEA no 

ano passado para atuar no Programa de Voluntariado. Agradeceu aos voluntários do parque, 

em especial ao Sr. Edson Santiago. 

 
Em seguida, passou a palavra à Sr.ª Maria Agostinho que procedeu à Dinâmica do Varal de 

Idéias, de acordo com as orientações da ACADEBIO. A mesma falou que recebe escolas desde 

as séries mais iniciais que as idéias podem ser dadas direcionadas a estudantes ou aos turistas.  

Solicitou idéias, sugestões, propostas para dinamizar as visitas orientadas do turista ou do 

estudante, como tema:“Como melhorar e dinamizar as atividades de educação ambiental no 

Parna Itatiaia, de forma a atender os diferentes públicos da unidade?” 

 

Em seguida, distribuiu as folhas e no final, cada conselheiro pendurou a sua idéia no varal. 

 
 

3.5.  CÂMARA TÉCNICA DE MONTANHISMO E ECOTURISMO – CTME 
 
O Sr. Edson Santiago fez a apresentação dos informes da CTME. Informou que após a 1ª 

Assembleia do Conselho foram realizadas reuniões em 08 de abril e em 10 de maio, bem como 

a reunião extraordinária juntamente com a CTEA, sobre a proposta da Overland, cujos 

resultados já foram informados aos conselheiros mediante  o envio da ata da reunião. 

 
Comunicou que prosseguem os trabalhos de tradução de termos e normas para outros idiomas. 

 
Comunicou que em 23 de maio, foi feita a abertura oficial do circuito Couto-Prateleiras e que 

agora a CTME vai iniciar  os trabalhos para a implantação do Circuito dos Cinco Lagos 

 
Relatou a participação de voluntários da CTME no Programa de Voluntariado durante semana 

santa, com a instalação de um posto de informações no Brejo da lapa, confecção e distribuição 

de um folder e também apoio à recepção dos visitantes no posto Marcão e monitoramento da 

visitação em trilhas do Planalto. 
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Disse que também foi realizado o mutirão de limpeza do Abrigo Massena, com a presença de 32 

pessoas, feita a retirada de lixo, paredes caiadas e recuperação de portas e janelas. 

 
Informou ainda que foi iniciado o trabalho para mapeamento de áreas e locais para uso do 

celular no Planalto. Objetivo: confecção de um informativo para apoio aos usuários. 

 

Houve também a readequação do quadro de horários limites para visitação aos atrativos do 

Planalto. 

 
A próxima reunião da CTME será no dia  10 de junho, às 9h no centro de visitantes. Todos estão 

convidados. 

O Sr. Paulo solicitou que fossem enviados os arquivos de apresentações das câmaras técnicas. 

 
 
3.6.  INFORMES DA CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - CTEA 
 

A Sr.ª Flávia Pires falou que a próxima reunião da CTEA foi transferida para o dia 13 de junho, 

em virtude da semana do meio ambiente. Falou também que estão trabalhando em estratégias 

para obter mais colaboradores e em virtude da baixa participação, diminuíram as ações a serem 

trabalhadas em 2014., foi priorizada uma cartilha para o entorno, sensibilizando e informando a 

respeito das limitações de atividades no entorno de unidade de conservação 

 
O Sr. Leonardo Brasil sugeriu que a cartilha abordasse a sobreposição de outras UC no entorno. 

 
O projeto PNIVE- Parque Nacional do Itatiaia vai á Escola contará nesse ano com a INB que 

apoiará financeiramente o projeto. Já houve a aula inaugural. 

 
Quanto à coleta seletiva, já avançou com moradores e funcionários. 

Haverá no segundo semestre a quarta edição do curso de multiplicadores, e que a idéia é que 

aconteça em Visconde de Mauá. 

 
O projeto da trilha sensorial, para deficientes visuais, também voltou a ser discutido. 

Na próxima quinta-feira, dia 05 de junho, um grupo de jovens de Itatiaia e de Visconde de Mauá, 

virá ao parque. A Resendense irá apoiar a atividade. O foco da atividade será “resíduos sólidos”. 

Convidou a todos para estarem presentes. 

 



 
Conselho Consultivo do Parque Nacional do Itatiaia- CCPNI 
2ª Assembléia Geral Ordinária 2014 

A Srt.ª Fabiane sugeriu que as informações das câmaras técnicas chegassem aos demais 

conselheiros.  O Sr.Leonardo Brasil sugeriu que a secretaria executiva fizesse a replicação dos 

informes. Ficou acordado que a secretaria, disponibilizará as convocações e arquivos enviados 

pela CTEA. 

 

3.7.  INFORMES DA CÂMARA TÉCNICA DE GESTÃO DA CACHOEIRA DO ESCORREGA – 

CTGE  

 

O Sr. Luiz Sérgio Sarahyba disse que aguarda a aprovação do INEA para que o projeto 

executivo possa ser implementado. Não foram realizadas reuniões no período. 

 

 
4.0.  INFORMES DOS CONSELHEIROS 
 

A Sr.ª Vera Teixeira  oficializado pela ANA, através de portaria, para  diminuir vazão na represa 

de Santa Cecília. Disse ainda que para não chegar na situação de São Paulo, irão diminuir  a 

vazão no período de escassez. Essa é uma estratégia de gestão, em virtude da previsão de 

uma seca prolongada por até três anos. O CEIVAP fará o abraço ao rio Paraíba no dia 05 de 

junho às 11h em Resende. 

 

A Sr.ª Fabiane falou sobre a situação do Alsene . Disse que a PRONATURA trabalha 

construindo estruturas sustentáveis, negócios socioambientais: inclusão social, preservação 

ambiental e retorno financeiro como premissas. A proposta da Overland foi dialogada 

internamente com a PRONATURA para aprimoramento. A Overland e PRONATURA abrem mão 

de lucro e a idéia seria desenvolver um negócio socioambiental junto com as câmaras técnicas.   

A proposta é trabalhar nesse ano a idéia para realizar no próximo ano. Em especial da CTME.  

O Sr. Gustavo disse que é preciso verificar como essa proposta se encaixa com os objetivos de 

criação de um parque. 

 

O Sr. Edson Santiago falou que ultimamente o Alsene tem sido utilizado clandestinamente para 

pernoite, inclusive com uso de fogo, o que vai de encontro às normas do parque, mesmo que 

alguns digam ser a área particular, haja vista que aceita tal premissa então se permitiria o uso 

de várias outras áreas particulares, infringindo as normas do parque. Solicitou à representante 

da PRONATURA que seja buscada uma solução para o imbróglio em que está configurando a 

situação do Alsene.   
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Sr.ª Fabiane relatou que a situação documental está pendente. A mesma vai pensar em uma 

solução para sanar a questão. 

O Sr. Gustavo sugeriu lacrar por causa da dificuldade na fiscalização. 

 

A Sr.ª Flávia Pires falou do PEA – licenciamento, exigido pelo IBAMA,nos município de 

Resende, Itatiaia e Areias. Dando início ao diagnóstico participativo. 

O trabalho será entregue em agosto e irá atualizando a todos. 

 

O Sr. Sérgio agradeceu a todos pela oportunidade de o Museu Nacional ter sido aceito na 

composição do conselho. E que pensa em colaborar. Falou que percebe que há uma 

necessidade de o parque resgatar sua memória. Encontrou fotografias e relatos, no decorrer de 

sua pesquisa. Iniciou esse resgate. 

Abordou ainda o ponto da fiscalização, que precisa melhorar bastante. Sugeriu que o conselho 

fizesse um documento que indicasse o número mínimo de guardas florestais,guarda-parque, 

para que o órgão ambiental  respeitasse. 

 

O Sr. Gustavo Tomzhinski disse que essa é uma questão estrutural, debatida já pelo parque 

algumas vezes, e que, não há no quadro funcional a carreira de guarda-parque, apenas o INEA 

realizou concurso que tem validade por 5 anos, e que essa questão é um problema do Brasil e 

não apenas, do Itatiaia. 

 

 
4.  ENCERRAMENTO 

O Sr. Gustavo Tomzhinski agradeceu a presença de todos, deu boas vindas aos novos 

conselheiros do Museu Nacional e em seguida, encerrou a reunião às 18h19min. Sem mais a 

declarar, eu, Adriana dos Santos Souza lavro essa ata. 

 
 
 
 
 


