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

2015

REUNIÃO: 1ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
DATA: 14/03/2015
LOCAL: ECOARTES – PARQUE NACIONAL DO ITATIAIA
INÍCIO: 09h

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 – AMAR

adrianacrear@hotmail.com

2)Grupo Excursionista Agulhas
Negras – GEAN

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) Museu Nacional/UFRJ

Sérgio Maia Vaz
Eduardo Barros

smvaz@mn-ufrj.br
npa.ufrj@gmail.com

5) Parque Nacional do Itatiaia – Gustavo W.
ICMBio
Tomzhinski
Luiz Sérgio
Sarahyba
6) Associação Artesão Macaco Ivo Tavares
Arteiro de Itatiaia
7) Associação Turística e
Rosangela Gomes
Comercial da Região de
de Souza
Visconde de Mauá – MAUATUR
8) Federação de Esportes de Maurício Clauzet
Montanha do Estado de São Paulo
–FEMESP

gtomzhinski@yahoo.com.br
gustavo.tomzhinski@icmbio.gov.br

sarahyba@ymail.com

ivo.tavares@terra.com.br
Rosangela.g.s@hotmail.com

mauricioclauzet@gmail.com
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9) União dos Escoteiros do
Brasil – UEB

Ana Cristina
Almeida

10) Prefeitura Municipal de
Itamonte

Lily Maria Taylor da (35) 3363-3010
Cunha Mello

Prefeitura
Itatiaia
11)

Municipal

12) Associação Educacional
Dom Bosco – AEDB

(21)97461-9541

de Eliana Regina Maia emaiagouvea@yahoo.com.br
Gouvêa
Nilza Macário

(24)99913-5000

Alice Kulina Simon
Esteves

(24)99815-7929

13) Instituto Agulhas Negras - INAN Eliel de Assis Queiroz 24) 99833-6846

Convidados

Instituição

Contato

Ricardo Deutsch Júnior

UEB

(24) 99927-9785

Maria de Fátima Chaves

CTME

mfchaves8@gmail.com

Cap.José Carlos do Amaral

AMAN

(24) 9988-9968

Luiza Queiroz

Voluntária
Eng.ambiental
/consultoria

luizacapelozo91@gmail.co

Vanusa Lubhn de Souza

Voluntária
UNIFOA/VR

vanusamestrado@gmail.com

Íris M. Cunha

Visitante

(24) 99827-0218

Jhocimaira Clementino

Voluntária AEDB

(24) 99815-2907

2. EXPEDIENTE
2.1. REUNIÕES
A próxima reunião, 2ª Assembleia Ordinária de 2015, está agendada para o dia 14 de junho.
Também foi agendada uma Assembleia Extraordinária para o dia 09 de maio.
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ASSUNTOS TRATADOS

3.1. BOAS VINDAS E INFORMES DA PRESIDÊNCIA
Às 09h20min o Sr. Gustavo Tomzhinski deu início à reunião cumprimentando os presentes e
agradecendo a presença de todos. Em seguida, pediu que todos se apresentassem e dessa
forma foi feito. Na sequência, deu início aos seus informes, falando sobre o Edital da
lanchonete, disse que não será feito carta convite, será pregão e quem oferecer menor custo
será escolhido.

Em relação ao Alsene, falou que não houve progresso, a próxima reunião com o procurador foi
agendada para o dia 24 de março e esse item constará em pauta.

Quanto à UTAG (Ultra Traill Agulha Negras), informou que a corrida de montanha ainda aguarda
a autorização do ICMBio. O PNI está acompanhando o processo e pelo que se teve
conhecimento, parece que houve modificação nas condicionantes.

Sobre o andamento de projetos do PNI, disse que o Ministério do Turismo passou o
orçamentário e não repassou o financeiro; as obras do Rebouças e Posto Marcão foram
interrompidas e que aguarda a solução dos problemas, o banheiro do Posto Marcão está
funcionando, embora precariamente. Demais projetos estão interrompidos. Disse ainda que o
Camping foi retirado do projeto do FUNBIO e está previsto no Projeto de Furnas, está sendo
assinado um termo de reciprocidade. Quanto ao sítio do Escorrega não evoluiu muito e aguarda
retorno da Secretaria de Obras do Estado do Rio de Janeiro - SEOBRAS.

Prosseguindo, atualizou informações a respeito da regularização fundiária. Apresentou um
histórico sobre o processo da mesma, falando que em 2010 a questão foi retomada, com
aquisição de duas áreas na parte baixa, de forma amigável, indenizando-se as benfeitorias. No
ano seguinte, mais duas áreas foram adquiridas da mesma forma, e em 2012, 21 novos
processos foram instituídos, porém em função de uma divergência de entendimento da
Procuradoria do ICMBio quanto à indenização de benfeitorias, os processos ficaram parados por
aproximadamente dois anos. Atualmente, essa premissa adotada em Termo de Ajustamento de
Conduta (TAC) assinado com o Ministério Público Federal é que são indenizáveis construções
realizadas de boa fé antes do ano 2000, ou seja, anteriores ao SNUC. Em 2013 houve o
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recebimento da doação de uma propriedade para compensação de RL- Reserva Legal. Em
2014, com a assinatura do TAC com o MPF, mais três propriedades foram adquiridas
amigavelmente. Em 2015, 14 novos processos de compensação de Reserva Legal foram
abertos. Está em andamento processo licitatório para contratação de empresa para instrução do
processual e topografia. Em seguida, mostrou uma tabela que apresenta as propriedades
regularizadas, os números dos processos em andamento e a situação geral aproximada,
informando que cerca de 49% das áreas já estão sob domínio da União, e outros 42% já estão
com processos em andamento.

Na sequência, exibiu uns mapas do PNI com as áreas adquiridas e processos instruído, para
uma melhor compreensão de todos. Disse ainda que a estratégia geral é consolidar a posse do
território. Na parte alta a ênfase é dada aos processos de RL e doação do Estado de Minas
Gerais e na parte baixa a aquisição continuada de propriedades, preferencialmente de forma
amigável e com a indenização das benfeitorias que não estão em APP.

Sobre o Chalé Alpino, falou que foi adquirido um imóvel com um chalé, sendo 3 quartos, 2
banheiros, 1 lavabo, 1 sala/escritório, salão, cozinha e closet; sauna, cozinha e banheiro;
piscina, casa de caseiro e garagem para um carro com churrasqueira. Dessa forma,
observaram-se os principais atributos positivos: localização privilegiada, na encosta da margem
direita do Campo Belo, grande beleza cênica, beleza do imóvel, ligação histórica do imóvel com
a introdução da Yoga no Brasil. Porém, o acesso é difícil, não possui rede elétrica, possuindo
um sistema de energia solar para lâmpadas. Diante de tudo, adotou-se que as premissas que
incluem a utilização coerente com os objetivos de um parque nacional, incluindo preservação,
pesquisa e educação ambiental; preservação do imóvel e disponibilidade ao público,
preferencialmente. Foram concebidas algumas ideias para usos do chalé, acordadas em reunião
para discussão do mesmo, como exemplo: pesquisa, educação ambiental, visitação pública,
mirante com teleférico, restaurante/café, abrigo de montanha, base para pesquisadores, casa
funcional, sede de ONG para apoio ao PNI e outros. Houve consenso entre os participantes da
reunião de que o ideal é uma solução que contemple uso público educação ambiental e
pesquisa simultaneamente Disse ainda que foi procurado por representantes do Instituto
Butantã, de uma linha de pesquisa de avifauna, com a ideia de criação de um observatório de
aves e educação ambiental para realização de visitas orientadas. A conversa foi iniciada e a
ideia será amadurecida primeiramente dentro do instituto, para então apresentar uma proposta
ao PNI.
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3.2. INFORMES DA SECRETARIA/ APROVAÇÃO DA ATA

A Srª Adriana Santos cumprimentou os presentes e apresentou o calendário de reuniões,
aprovado em dezembro, com as seguintes datas: 14 de junho (excepcionalmente domingo, por
ser aniversário do PNI), 19 de setembro e 04 de dezembro, inclusive com uma reunião
extraordinária para renovação do conselho, no dia 09 de maio.

Em seguida, detalhou o edital de Renovação do CCPNI para o biênio 2015-2017, ressaltando a
importância de divulgação do mesmo. O documento será enviado via e-mail pela secretaria.
Todos terão 30 dias, a partir da data desta reunião, para enviar o comunicado formal,
manifestando o desejo na recondução da instituição conselheira. A eleição foi agendada para o
dia 09 de maio às 9h.

Disse ainda que não houve evolução no GT para Revisão do regimento interno, e que, em
virtude da renovação, o GT iniciará as atividades, após a posse da nova composição.
Após a contagem dos conselheiros, foi confirmada a presença de 08 (oito instituições) o que
determinou a aprovação da ata apenas após 30 minutos. Sendo assim, a ata foi aprovada às
11h38min com a presença de 13 (treze) instituições.
3.3. INFORMES DE GESTÃO SOCIOAMBIENTAL

O Sr. Luís Sérgio Sarahyba falou a respeito do fortalecimento do atendimento ao público no
centro de visitantes (estagiários/voluntários).

Em seguida, falou da proposta de grupo de trabalho na GSA (animais domésticos, lixo,
qualidade de água) e da programação de Visitas às Prefeituras, Secretarias de Educação e
Escolas na Região de Visconde de Mauá, Bocaina de Minas e Itamonte, devido ao baixo
número de visitas, observadas na estatística anual.

Logo após, falou da finalização dos termos de referência da reforma do centro de visitantes, que
pelo momento, passa pela apreciação do presidente.
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Disse ainda que estabelece a participação ativa nos conselhos e nas câmaras técnicas. Disse
também que acompanha os trabalhos das câmaras técnicas e registrou a mudança na
coordenação na CTEA, com o conselheiro Eduardo Barros, que sucedeu a Sr.ª Flávia Pires, que
coordenou os trabalhos até então.

3.4. INFORMES DA CTME
O Sr.Edson Santiago cumprimentou a todos, se apresentou como coordenador, bem como a
Sr.ª Fátima Chaves, atual secretária. Relatou as ações realizadas após a última assembleia do
conselho. Disse que o Circuito dos Cinco Lagos já está com 99% do seu traçado concluído. No
próximo dia 17 haverá uma vistoria e instalação da sinalização, com previsão de abertura no fim
do mês.

As Revisões das normas de uso público continuam em andamento, já tendo sido realizadas
duas reuniões em 2015.

Agradeceu ao condutor voluntário Eduardo Cotrim, que elaborou a arte de um banner com as
regras de segurança para o usuário, para ser fixado no Posto Marcão.

Comunicou que a CTME, por solicitação do Chefe do Parque, concluiu e já fez a entrega do
ordenamento para a visitação do atrativo Mirante da Antena; aguardando a decisão da
administração do Parque para o apoio às etapas seguintes na implantação do atrativo.

A respeito do Plano de Contingência, informou que estão sendo realizadas periodicamente
reuniões específicas para tratar da sua elaboração; estando os trabalhos dentro do cronograma
estabelecido, com previsão de entrega do plano à administração do Parque no mês de junho.
Santiago falou sobre a importância e o ineditismo desse trabalho no Parque.

Disse que a CTME também apoia o Programa de Condutores, e que no dia 14 de dezembro
ocorreu a inclusão dos novos condutores e a renovação do credenciamento. Atualmente o PNI
conta com 18 condutores credenciados. Para 2015 está prevista a revisão da Portaria dos
condutores.
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Disse ainda que a condutora Inês, em trabalho voluntário, concluiu mais uma parte da tradução
do site do PNI.

Foi concluído o trabalho para mapeamento de áreas e locais para uso de celular no Planalto
para confecção de um folder. Agradeceu a todos da CTME que trabalharam nisso.

Quanto ao monitoramento dos impactos de visitação nas trilhas, informou que foi feito em três
trilhas (duas na parte baixa e uma na parte alta). Para 2015 foi estabelecido o calendário dos
trabalhos nas onze trilhas prioritárias.

Informou que será realizado um evento alusivo ao Dia Mundial da Água nos dias 21 e 22 de
março no Planalto.

Ainda disse que alguns voluntários da CTME fizeram doações de espelhos e da sinalização para
os banheiros no Posto Marcão.

Ressaltou a mudança na data das reuniões da CTME para as segundas quartas-feiras e
sábados do mês, de forma alternada e que a próxima reunião dia 08 de abril às 9h, na Casa de
Pedra. Finalizou, exibindo fotos das ações relatadas.

3.5. INFORMES DA CTEA
O coordenador, Sr. Eduardo Barros iniciou se apresentando e falando do trabalho do Museu
Nacional, no segmento de preservação ambiental. Falou da baixa participação na CTEA e fez
um apelo aos conselheiros para uma participação mais efetiva.

A professora Nilza Macário fez a entrega do Relatório das Atividades Realizadas em 2014 pelo
PNIVE. O Sr. Eduardo Barros passou às mãos do Sr. Gustavo T.
Disse que está prevista a confecção e distribuição da cartilha de conduta consciente em unidade
de conservação para os moradores do parque e do seu entorno; também previsto o
planejamento e normatização para uso do novo espaço da Exposição de Bromélias e
Orquídeas; o Projeto PNIVE por sua vez, terá prosseguimento durante o ano. Também está
prevista mais uma edição do Curso de multiplicadores em Educação Ambiental, com seminário
dos alunos das edições anteriores.
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Retomar a Coleta Seletiva no PNI, também é uma das ações a serem retomadas em 2015.
A implantação da trilha sensorial autoguiada, está em processo de redação de texto, para
projeto com arquiteta. Falou ainda da importância do trabalho realizado pelo Sr. Sérgio Vaz na
biblioteca.
Finalizou a sua apresentação agradecendo a atenção de todos.
3.6 COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DO PNI
O Sr.Gustavo Tomzhinski solicitou sugestões para o aniversário, o Sr.Eliel Queiroz também
sugeriu que as idéias fossem enviadas por email.
Sr. Gustavo Tomzhinski sugeriu uma abertura com a Banda da AMAN.

Sr.ª Lilly Taylor sugeriu que os municípios do território do parque fossem convidados para uma
apresentação cultural.

O Sr. Sérgio Sarahyba disse que haverá um almoço e que lembrou que nesse dia a nova
composição do conselho estará tomando posse.

O Sr.Eliel Queiroz sugeriu que fosse convidado um palestrante para falar sobre a Crise Hídrica.

O Sr. Sérgio Vaz propôs que fosse feita a inauguração da biblioteca.

Encaminhamento: a princípio, está se programando uma reunião para posse dos conselheiros,
uma abertura com a banda da AMAN e um almoço. Mais sugestões e refinamento da
programação poderão ser feitos via e-mail.

3.6.

INFORMES DOS CONSELHEIROS

O Sr.Eliel Queiroz disse que o parque precisa de um sistema de monitoramento e propôs que o
conselho encaminhe ao ICMBio estudos para adotar no PNI,um sistema de monitoramento. O
Sr. Gustavo Tomzhinski disse que o parque tem trabalhado nesse item e que, inclusive recebeu
estações de monitoramento doadas e várias outras propostas em andamento com as
universidades. Disse que obviamente isso deve ser ampliado, mas que as ações estão sendo
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realizadas com parcerias, pois em sua opinião, esse caminho é mais eficaz, pois as solicitações
demoram mais.

O Sr. Sérgio Vaz comunicou que entre os dias 21 a 25 de setembro será realizado em Curitiba o
VIII Congresso Brasileiro de Unidades de Conservação e que estão abertas as inscrições para
recebimento de trabalhos. Em seguida, fez um relato histórico sobre a biblioteca do parque, com
registro fotográfico da mesma, bem como do mutirão do Abrigo Macieiras realizado em parceria
com a AMAN e Grupo Escoteiro.

4.0. ENCERRAMENTO
O Sr. Gustavo Tomzhinski agradeceu a presença e a dedicação de todos. Em seguida, às
12h12min a reunião foi encerrada. Sem mais a declarar, eu, Adriana dos Santos Souza lavro
essa ata.

