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REUNIÃO: 4ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
DATA: 06/12/2013
LOCAL: ECOARTES – PARQUE NACIONAL DO ITATIAIA
INÍCIO: 9h34min

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)

1) Agência do Meio Ambiente do Adriana Santos
Município de Resende
2) GEAN
Moisés Sulan
3) ONG Nosso Vale, Nossa Vida Maurício
Fernandes de
Oliveira
4) INAN – Instituto Agulhas
Eliel de Assis
Negras
Queiroz
5) Crescente Fértil - Projetos
Luis Felipe Cesar
Ambientais, Culturais e de
Comunicação
6) Aspanit
Elisabete Hulgado
7) Federação de Esportes de
Edson Santiago
Montanha do Estado do Rio de
Janeiro – FEMERJ
8) INB – Indústrias Nucleares do Flávia C.A.C. Pires
Brasil
9) Parque Nacional do Itatiaia - Gustavo W.
ICMBio
Tomzhinski
10) APASM
Leonardo Brasil
Nunes
11) Prefeitura Municipal de
Eliana Regina
Itatiaia
Maia Gouvêa
12) Parque Nacional do Itatiaia Luiz Sérgio
Sarahyba

Contato

adrianacrear@hotmail.com
moises.sulam@gmail.com
golfinho_mar@bol.com.br

rppn.agulhasnegras@yahoo.com
.br
lfcesar@terra.com.br

elisabete.hulgado@hotmail.com
efsantiago333@gmail.com

flaviapires@inb.gov.br
gtomzhinski@yahoo.com.br
leonardo.nunes@icmbio.gov.br
emaiagouvea@yahoo.com.br
sarayba@ymail.com
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13)INEA/SUPMEP
14)FEMESP
15) AGUIMAN
16) CEIVAP
17) AEDB
18) Associação Macaco Arteiro
Convidados
1) Célia Vieira
2) Leonardo T.S. Cândido
3) Fabiana Almeida
4) Lúcia Collaço
5) Cláudia de Oliveira
6) Alexandre severo dos Santos
7) Jussara Jantalia Nery
8) Rosângela Vieira
9) Ana Cristina Almeida
10)União dos Escoteiros
11) Mariana Quinteiro
12) Marcos Marinho Holanda
13) Denize de M. Silva

2013

Paulo Cesar
Ferreira da Silva
Silvério Nery Filho
Moacir Rodrigue
Vera Lúcia
Teixeira
Nilza Macário
Maria Agostinho

supmep@inea.rj.gov.br

Instituição
ECOGUTE
ICMBio - PNI
CTEA
CTEA
CTEA/SMER
Projeto Amável
Juçaí
FEMESP
CTEA/AMAR
União dos
Escoteiros
Ricardo Deutsch
Junior
CTEA/AEDB
PNI
PNI

Contato
ecogute@uol.com.br
leonardo.candido@icmbio.gov.br
biapureza@gmail.com
lulucollaco@hotmail.com
claudialu213@hotmail.com
caminhaobantu@yahoo.com.br

silvério@webcable.com.br
moacir.guiatur@hotmail.com
veluciateixeira@yahoo.com.br
nilza_macario@hotmail.com
maragostinho@terra.com.br

jnjussaranery@gmail.com
rosangelaeducam@gmail.com
meioambiente@escoteiros.org.br
ricdeutsch@yahoo.com.br
marianaquinteiro@gmail.com
marcosyogue@hotmail.com
denize_de_mendonca@

Foram justificadas as ausências dos conselheiros Ralph Salgueiro e Marcelo Andrade.
2. EXPEDIENTE
2.1. REUNIÕES

A próxima reunião, 1ª Assembléia Ordinária de 2014, está agendada para o dia 15 de março.

3.

ASSUNTOS TRATADOS

3.1. BOAS VINDAS E INFORMES DA PRESIDÊNCIA
O Sr. Gustavo Tomzhinski deu início à reunião dando as boas vindas aos participantes e
agradecendo a presença, bem como o envolvimento de todos nas ações do PNI durante o ano.
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Em seguida, procedeu-se a apresentação dos presentes e integrantes das câmaras técnicas.
Dessa forma foi feito.
Dando sequência, o Sr. Gustavo Tomzhinski deu início aos seus informes. Sobre o Plano de
Manejo disse que o processo em Brasília está moroso, e que continua aguardando o retorno.
A respeito do Portal de entrada da parte alta, ainda informou que aguarda uma posição do DNIT.
Sobre a Regularização fundiária, disse que o parque recebeu uma área de doação de Reserva
Legal e já possui outras previstas. Alguns processos estão parados na procuradoria.
Disse também que os Ministérios de Turismo e Meio Ambiente liberaram alguns recursos para
alguns parques e o PNI será contemplado. Os projetos estão prontos aguardando a liberação
dos recursos (revitalização do Abrigo Rebouças, a reforma dos banheiros, restauração do
camping, reforma do centro de visitantes, revitalização da exposição interpretativa, reforma do
posto Marcão). São projetos elaborados e que estavam aguardando recursos. Tudo que não for
viabilizado com esses recursos serão ainda tentados através da CCA do Rio de Janeiro, tais
como a restauração do Abrigo 3 e a parte de equipamentos para essas construções novas.
Em relação à atuação do conselho referente a construções do entorno, disse que o ICMBio
possui atribuição em tudo que tem impacto direto no parque. Fora dos seus limites, enquanto o
IBAMA possuía uma atribuição maior. Disse que discorda que o conselho deve querer assumir
essa atribuição, mas que conversou com a Dr.ª Izabela, procuradora do Ministério Público
Federal e que deseja participar de uma mesa redonda, com a inclusão do Ministério Público
Estadual.
O Sr. Eliel Queiroz disse que o fato é que antigamente todos os órgãos fiscalizavam tudo e não
executavam nada. O INAN e o Comitê de transparência estão empenhados e fomos buscar um
apoio de estudo de um movimento no Mississipi. Houve uma reunião ontem e irão fechar
convênio. Ainda pensa que, enquanto conselho acredita que deve interferir sim.
3.2. INFORMES DA SECRETARIA/ APROVAÇÃO DA ATA

A Srª Elisabete Hulgado apresentou a pauta explicando a dinâmica da reunião, bem como o
acordo de convivência. Em seguida a Srª Elisabete Hulgado apresentou a proposta de datas
para as próximas reuniões, dessa forma foi aprovado por unanimidade o seguinte calendário:
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15 de março – sábado
30 de maio - sexta-feira
13 de setembro – sábado
05 de dezembro-sexta
Após a contagem, confirmada a presença de 15 (quinze) instituições presentes a ata foi
aprovada. O Sr. Edson Santiago solicitou que efetivamente se passe a adotar a prática de, após
aprovada a ata em uma assembléia, logo a ser seguir ela seja enviada aos conselheiros em
formato pdf.

3.3. INFORMES DA CÂMARA TÉCNICA DE MONTANHISMO E ECOTURISMO – CTME
O Sr. Edson Santiago procedeu aos informes da CTME falando que a mesma foi criada há oito
anos e dois meses e que inicialmente era chamada de C.T. de Turismo e Montanha, logo após
que teve o nome substituído para o atual. Ações da CTME ao longo desse período: A reabertura
das travessias (Rui Braga, Serra Negra e Rancho Caído), foi um trabalho muito significativo. Da
mesma forma a reabertura do Camping, abertura de novas trilhas e atrativos. A normatização do
programa de condutores, diversas normas incluindo a de uso do abrigo e das travessias,
criação da reserva on line para agendamento, abertura do abrigo Água Branca apoio efetivo ao
programa condutores de visitantes,iniciada a versão para o Inglês das normas do parque, para o
que solicitou a parceria de voluntários do Conselho para a tradução, trilha Couto-Prateleiras em
processo de abertura, elaboração do plano de gestão de risco e contingência e a revisão de
normas para implantação da cobrança mediante a GRU – guia de recolhimento único).
Para 2014 está prevista a reabertura da Cachoeira Poranga e a implantação do circuito dos 5
lagos, dentre outras idéias para novas trilhas e atrativos. Informou que as reuniões são mensais,
sempre na segunda terça e no segundo sábado do mês e que a CTME possui uma lista com
cerca de 50 participantes, estando os Conselheiros convidados a participarem das reuniões.
Finalizando, agradeceu os voluntários que trabalharam apoiando a CTME e ao parque.
A Sr.ª Lúcia Collaço sugeriu que a CTME convidasse a CTEA para algumas ações. O Sr.
Leonardo Brasil sugeriu que os coordenadores das câmaras técnicas integrassem algumas
ações.
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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. Iniciou informando que as reuniões aconteceram mensalmente, sempre
nas sextas-feiras e que também realizaram diversas ações, e que o grupo saiu bem mais forte
das reuniões, para atuar localmente. Para não se alongar em sua fala, convidou os presentes
para apreciar os banners expostos com os projetos que foram desenvolvidos.
E disse ainda que alguns projetos estão previstos para 2014, em seguida passou a palavra para
a Sr.ª Lúcia Collaço que falou sobre a implantação da coleta seletiva solidária no parque.
A Sr.ª Lúcia Collaço falou que a principal dificuldade era a coleta, mas que o Sr. Gustavo T.
garantiu que o parque levaria os materiais recicláveis até a associação de catadores de
Resende. Não houve avanço na coleta com os moradores, mas acredita que em 2014 isso
poderá se resolver, da mesma forma que a pintura e adesivagem das bombonas. A proposta
para 2014 é intensificar as atividades.
O Sr. Gustavo Tomzhinski perguntou sobre as lâmpadas fluorescentes se somente na Certa em
Resende é feito o recolhimento. A Sr.ª Lúcia Collaço disse que a prefeitura de Resende destina
o seu próprio.
A Sr.ª Rosângela Vieira disse que há um custo para essa destinação e por isso, a prefeitura se
encarrega de destinar apenas esses resíduos institucionais. ASr.ª Lúcia disse que por conta da
PNRS e da Política Reversa as empresas são responsáveis por essa devolução.

Em seguida, a Sr.ª Rosângela Vieira disse que o Projeto da Trilha Sensitiva surgiu dentro do
treinamento “dragon dream” e que visa fazer a inclusão social das pessoas portadoras de
necessidades especiais,no sentido de aguçar a percepção ambiental desse público e de todos
em geral. A proposta é que seja feita na sede (Centro de Visitantes). O projeto foi elaborado e
falta fazer o projeto arquitetônico e paisagístico e que sugeriu que em2014 sejam incluídos os
alunos da AEDB dos cursos de Engenharia e Biologia. Disse ainda que há alguns potenciais
patrocinadores.
Sobre o PNIVE – O Parque Nacional Vai á Escola, a Professora Nilza Macário falou que o
projeto foi pensado para dois anos, foi dividido em duas etapas, sendo a primeira um projeto
piloto. Aconteceu entre 2012 e 2013 e que concluiu que o projeto é viável e sua continuidade
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está prevista. O projeto realiza atividades com alunos das escolas públicas dos municípios de
Resende e Itatiaia. Os conteúdos do ensino fundamental dessas escolas estão relacionados ao
que é visto no parque. Está prevista para 2014 a entrada das escolas de Bocaina de Minas.
Aproveitou a oportunidade para falar sobre a inauguração da Sala Verde Timburibá, na AEDB
que acontecerá no dia 13 de dezembro.
A Sr.ª Flávia falou sobre o Curso Multiplicadores aconteceu em Itamonte, com as secretarias de
Educação e Turismo, com cerca de 26 participantes, carga horária de 30 horas, de outubro a
novembro, concluído comum seminário com várias propostas interessantes

e que o curso

possuiu um público diverso e foi um sucesso. Falou ainda que no Centro Zoobotânico da INB
bateu novamente a meta de plantio nas margens da represa do Funil e no dia 05 de outubro foi
feita uma exposição sobre o consumo consciente.
Em seguida, a Sr.ª Elisabete Hulgado falou que no ano de 2012 foi conquistado um recurso na
INB, e que em 2013 não houve recurso,mas que os palestrantes foram de forma voluntária para
ministrar o curso, dessa forma, juntamente com a Sr.ª Flávia procedeu a entrega das moções
para Gustavo Tomzhinski, Flávia Cristina, Luiz Sérgio Sarahyba, Leonardo Cândido, Rosângela
Vieira.

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

O Sr. Luiz Sérgio Sarahyba falou que aconteceram oito reuniões, sendo que as três primeiras
ainda não havia formado a CTGE, apenas reuniões de planejamento (ordenamento do uso da
cachoeira do Escorrega) que foi implementada logo após, criada em assembléia do CCPNI. Foi
feita uma visita técnica no dia 27 de maio e na última segunda-feira aconteceu a oitava reunião
com várias instituições.

Falou ainda sobre um ícone no site do PNI sobre os programas de estágio e de voluntariado,
com a documentação necessária. Quanto ao programa de estágio remunerado o parque não
pode ainda formalizar, mas em cursos de licenciatura, as horas obrigatórias de estágio poderão
ser realizados no PNI, pois uma portaria ICMBio autoriza que o PNI formalize.
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O dia 05 de dezembro, ontem, foi o dia internacional do voluntariado,e aproveitando,
parabenizou os voluntários e agradeceu a parceria nas ações realizadas no parque.
3.6. INFORMES DO USO PÚBLICO
O Sr. Léo Cândido falou sobre a portaria de desconto para moradores do entorno, que saiu e
que foi fruto de discussão no conselho. Acredita que houve um aumento na visitação do parque.
Falou também sobre o programa de condutores de visitantes que passou por uma formalização
através de uma portaria do ICMBio nesse ano. Disse ainda que foi concluída a terceira etapa do
projeto de sinalização que contemplou o planalto. Houve a elevação de terrenos no camping do
planalto. Sobre a Casa de Pedra disse que a mesma está desocupada e que está sendo
utilizada nas ações do parque e para reuniões.
Sobre a instalação da estação meteorológica na parte alta do parque, disse que foi doada e
instalada.
Citou também a parceria com o SEBRAE visando qualificar os parques para atender o volume
de visitantes, fortalecendo a cadeia do turismo ligada ao PNI. Ainda foi feita a pintura do abrigo
Rebouças, corrimões no último adeus, manutenção e reparo das trilhas.
Citou a parceria com o Museu Nacional, eles usam o abrigo do parque e em contrapartida,
ministram palestras no PNI.
Falou que com apoio da Michellin foram produzidas algumas cartilhas.
O parque também participou do Avistar 2013 com apoio da Prefeitura Municipal de Itatiaia que
apoiou com as publicações.E ainda lembrou que foi mudado o sistema de reservas do abrigo do
parque.
As perspectivas futuras incluem uma ação voluntária no Abrigo Massenas para participação no
dia 15 (7h no Posto Marcão) comemoração ao dia Internacional das montanhas e convidou a
todos para participar. E também no dia 11 de dezembro uma ação de vistoria na trilha CoutoPrateleiras que está em processo de abertura.
Para o próximo ano um horário especial para observadores de aves. A possibilidade do ingresso
mensal e ingresso anual e também a discussão para abertura de outras trilhas, como bicicleta
na Rui Braga. Disse também que um Seminário de escalada está em discussão para ser
realizado.
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O Sr. Moacir sugeriu a realização de um projeto para observação de borboletas.

O Sr. Leonardo Brasil perguntou se aqui foi o primeiro a ter desconto do entorno. O Sr. Gustavo
Tomzhinski disse que não, aqui já houve antes e depois foi cancelado. Apenas Foz do Iguaçu e
Serra dos Órgãos também praticavam. Com a portaria ampliou para novas unidades. Com isso
uma ação fruto do conselho, beneficiou outras unidades.
O Sr. Moisés Sulam disse que muita gente solicita o guia das aves, mas que poderia ser
disponibilizado no site a versão digital, para própria impressão. A sugestão foi aceita por todos.

3.7. INFORME SOBRE TERMOS DE COMPROMISSO

A Sr.ª Mariana Quinteiro iniciou sua fala dizendo que faz parte do Grupo de Trabalho da CTEA
com analistas ambientais que trata sobre os termos de compromisso com a comunidade de
Serra Negra. Falou que foi feito o cadastramento, e que o próximo passo será o mapeamento e
que o acordo com o mesmo, poderá ser feito com cada família ou com a comunidade em geral.
Mas o cadastro ainda precisa ser refinado nas especificidades e que será apresentado para a
comunidade. A partir da experiência dos multiplicadores verificaram que os moradores possuem
“outros saberes”, mas muitos são analfabetos. Dessa forma, a abordagem precisa ser bem
definida.

3.8. INFORMES DOS CONSELHEIROS

O Sr. Luis Felipe disse que o Mosaico convidou a pessoa responsável pelo ZEE no estado do
Rio de Janeiro para um encontro. A pessoa não esteve presente em reunião, mas encaminhou
um relatório e ficou acordado que haverá uma reunião em abril para tratar do tema dos novos
empreendimentos e que buscam a parceria do MP para organizar e gerar mais efetividade,
resultados melhores. Também informou que a Crescente Fértil está realizando o Projeto
Sesmarias e que a etapa do diagnóstico foi concluída e que agora iniciou a restauração florestal.
Estão buscando recursos para executar essa fase. A idéia é incluir essas áreas no banco de
áreas do estado. Em seguida, disponibilizou alguns DVDs do projeto.
Disse ainda que no dia 11 de dezembro é comemorado o dia internacional das montanhas e que
é o ponto focal da Aliança das Montanhas no Brasil. Disponibilizou banners da aliança.
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A Sr.ª Lúcia Collaço informou que passará por email todas as atas de reuniões da CTEA para
arquivo.
A Sr.ª Flávia Pires avisou que trouxe uma muda de palmito Juçara para cada conselheiro.
O Sr. Eliel Queiroz solicitou que ficasse registrado em ata que o conselho se lembrou de Nelson
Mandela, figura expressiva da humanidade, pessoa especial, comparando que também somos
especiais por dedicarmos tempo da nossa vida a uma causa tão nobre.
A Sr.ª Vera Teixeira informou que o CEIVAP está com edital aberto até 17 de janeiro para área
de saneamento disponibilizado no site e que o parque poderia encaminhar algo. O Sr. Gustavo
Tomzhinski considerou relevante.

Disse que pertence a uma grupo denominado Comissão

Ambiental Sul, que se encontra frequentemente para discutir as questões ambientais da região.

3.9. QUESTIONAMENTOS E ESCLARECIMENTOS SOBRE OS TEMAS ABORDADOS
O Sr. Edson Santiago reforçou o aspecto que, sendo o Alsene uma área pública, conforme
anunciado em assembléias passadas, pois está em terras do governo de Mina Gerais, e que o
Alsene é de posse do Sr. Marcelo, em sua opinião, ela deverá ser doada ao parque, visto que,
salvo engano, não existe posse em área pública. O Sr. Gustavo Tomzhinski disse que o parque
tem que ter terras e domínio público e que o Sr. Marcelo Andrade não se tornou contrário a essa
visão, mas que ele não pôde comparecer hoje. O Sr. Gustavo Tomzhinski disse que quando
tiver algo mais concreto sobre o assunto, poderá ser agendada uma reunião extraordinária. O
Sr. Edson Santiago ainda sugeriu que o regimento interno do conselho fosse revisto em especial
nos objetivos para o conselho, pois observou que sua redação foi baseada nos objetivos
previstos no SNUC para os conselhos, e que em sua opinião poderá ter alguns pontos mais
específicos para o PNI.
O Sr. Silvério Nery falou sobre o Projeto Adote uma Montanha, com ações realizadas pelos
voluntários montanhistas e que no dia da limpeza mundial, foram feitas 21 ações simultâneas e
que para 2014, pretendem realizar algumas ações também no PNI.
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O Sr. Paulo Ferreira falou que estudou sobre a megalópole Rio-São Paulo e em especial na
nossa região, o adensamento populacional e industrial sempre foram discutidos. Questionou a
ausência de estudos do impacto desses empreendimentos regionais. Sendo o município
responsável por legislar o uso do solo, mas disse que talvez seja pertinente convidar os técnicos
dos órgãos ambientais que estão licenciando os empreendimentos para prestar esclarecimentos
para o conselho.
A Sr.ª Eliana Gouvea disse que também se preocupa com o crescimento acelerado no entorno
do parque, e em uma forma de continuar crescendo de forma sustentável.
Sobre a área relatada por email pelo Sr. Luis Felipe, disse que visitou a fazenda Santa Mônica e
que é uma área de pasto que houve plantio de braquiária (renovação de pastagem) e que soube
de um condomínio industrial no acesso à Fazenda Santa Mônica. Falou ainda que fez contato
com o Secretário de Desenvolvimento Econômico do Município e que o mesmo havia dito que
participaria da reunião, não pôde comparecer,mas acredita que é preciso juntos através do
diálogo,encontrar uma solução para estreitar esse entendimento.
A Sr.ª Vera Teixeira falou que os comitês de bacia também não são consultados sobre os novos
grandes empreendimentos que estão sendo licenciados.

O Sr. Eliel Queiroz salientou que os conselhos municipais também não são ouvidos.
O Sr. Leonardo Brasil sugeriu que fosse incluída como pauta na próxima reunião, uma
participação da Secretaria de Itatiaia.
4. ENCERRAMENTO
O Sr. Gustavo Tomzhinski encerrou a reunião às 12h45min, agradecendo a presença de todos e
desejando Boas Festas e um 2014 de muitas realizações.

