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

2015 

 
 
REUNIÃO: 2ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

DATA: 26/06/2015 
LOCAL: ECOARTES – PARQUE NACIONAL DO ITATIAIA 
INÍCIO: 14h 

 
 
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 
Município de Resende – AMAR  
 

Adriana Santos adrianacrear@hotmail.com 
 

2) Grupo Excursionista Agulhas 
Negras – GEAN  
 

Paulo André da 
Silva Martins 
 
 

grupogeanresende@gmail.com 
dimiclimber@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 
 

smvaz@mn-ufrj.br 
 

5) Parque Nacional do Itatiaia – 
ICMBio 

Gustavo W. 
Tomzhinski 
 
Luiz Sérgio 
Sarahyba 
 

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

 
sarahyba@ymail.com 

6) Associação Artesão Macaco 
Arteiro de Itatiaia 

Ivo Tavares 
Ivonete Pereira 
Tavares 
 

ivo.tavares@terra.com.br 

7) IEF/Minas Gerais Parque 
Estadual da Serra do Papagaio 
  

Clarice Silva claricenlsilva@gmail.com 

mailto:ivo.tavares@terra.com.br
mailto:grupogeanresende@gmail.com
mailto:dimiclimber@gmail.com
mailto:efsantiago333@gmail.com
mailto:smvaz@mn-ufrj.br
mailto:gtomzhinski@yahoo.com.br
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8) Anjos da Montanha 
 

Levy Cardozo da 
Silva filho 
 

anjosdamontanha@gmail.com 
 

09) Associação Educacional 
Dom Bosco – AEDB  

Nilza Macário 
 
Alice Kulina Simon 
Esteves 

(24)99913-5000 
 
(24)99815-7929 

10) Crescente Fértil Luis Felipe Cesar lfcesar@terra.com.br 
 

11) CEIVAP 
 

Vera Lúcia Teixeira veluciateixeira@yahoo.com.br 

12) Prefeitura Municipal de 
Itatiaia 

Eliana Regina Maia 
Gouvêa 

emaiagouvea@yahoo.com.br 

13) Universidade Federal de 
São Paulo – UNIFESP  

Eduardo Augusto 
Cotrim 

cotrim.bio@gmail.com 

14) Federação de Esportes de 
Montanha do Estado de Minas 
Gerais –FEMEMG 

Vinícius Maltauro vinicius@tropicaldealtitude.com.
br 

15) Academia Militar das 
Agulhas Negras – AMAN  

Alan Lopes 
Mellinger 

ten-mellinger@hotmail.com 

16) União dos Escoteiros do 
Brasil – UEB  

Ana Cristina 
Almeida 

(24) 99998-8631 

17) Instituto Agulhas Negras - 
INAN 

Eliel de Assis 
Queiroz 

(24) 99833-6846 

18) Prefeitura Municipal de 
Itamonte 

Lily Taylor Mello turismo@itamonte.mg.gov.br 

 
Convidados 

 

 
Instituição                     

 
Contato 

Ricardo Deutsch 
 

UEB (21) 97597-7745 

mailto:mauricioclauzet@gmail.com
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Maria Agostinho da Silva 
 

ICMBio/PNI maragostinho@terra.com.br 

Leonardo Teófilo da Silva 
Cândido 
 

ICMBio/PNI leonardo.candido@icmbio.gov.b
r 

Emmanuel Landroz IEF – MG/PESP landroz@yahoo.fr 
 

 

 
2. EXPEDIENTE 

2.1. REUNIÕES 

A próxima reunião, 3ª Assembleia Ordinária de 2015 foi agendada para o dia 19 de setembro às 

09 horas no Ecoartes.  

 

3. ASSUNTOS TRATADOS 

 

3.1. BOAS VINDAS E INFORMES DA PRESIDÊNCIA 

 

Às 14:17 min.  o Sr. Gustavo Tomzhinski deu início à reunião cumprimentou a todos os 

presentes e exibiu o vídeo da Caravana Time Lapse. Em seguida, procedeu a uma rodada de  

apresentações, uma vez que algumas pessoas estavam participando da reunião pela primeira 

vez. 

 
Logo após, falou sobre os informes, dizendo que no dia 25 de junho, ocorreu a renovação do 

conselho do Mosaico Mantiqueira e que o PNI indicou a FEMERJ como organização não 

governamental no conselho. A candidatura foi aceita e o Sr. Edson Santiago é o conselheiro 

junto ao colegiado. Disse que também foi discutida na ocasião a questão das Corridas de 

Montanha, que tem acontecido muito na região. Foi criado um GT no CONAPAM com 

participantes do MOSAICO, para detalhar melhor o tema e traçar diretrizes. 

 
Disse também que na última segunda-feira, o camping do planalto foi interditado por conta de 

um problema no sistema de esgoto. As reservas foram canceladas e suspensas novas. Estão 

sendo usados banheiros químicos e os banheiros do Posto Marcão. A AMAN está apoiando na 

solução da questão. O PNI aguarda uma posição do ICMBio para conclusão das obras. 

 
Sobre o aniversário do PNI, agradeceu a presença e o apoio de todos para a realização do 

evento. A galeria de fotos já está disponível no site do PNI. Faltam dois anos para o aniversário 

mailto:landroz@yahoo.fr
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dos 80 anos, e o parque já está recebendo sugestões para a comemoração. No aniversário, 

ainda foi feita a posse do conselho. 

 
 

3.2. INFORMES DA SECRETARIA/ APROVAÇÃO DA ATA  

 

Em seguida, apresentou o quadro com as vacâncias no conselho. Atualmente com dez vagas 

em aberto, sendo elas: Indústrias usuárias de recursos naturais no entorno do Parque: 1 vaga; 

Associações de moradores do Parque e/ou do seu entorno: 2 vagas, Instituição local do setor de 

turismo ou meio ambiente com atuação no Parque Nacional: 2 vagas; Organizações não 

governamentais com atuação sociocultural e ambiental na área do Parque e/ou seu entorno: 

2 vagas e Entidades nacionais de ensino superior e/ou de pesquisa sediadas nos estados do 

Rio de Janeiro, Minas Gerais ou São Paulo, com atuação na área do Parque e/ou no seu 

entorno: 3 vagas. 

 

O Sr. Sérgio Vaz disse que uma associação de moradores do parque possui interesse em 

participar novamente do CCPNI, citando a AAI.   O Sr. Gustavo T. apresentou histórico de saída 

da AAI, e disse que a instituição poderá se candidatar e a plenária será soberana. 

 

Quanto à vaga em aberto deixada pela INB, a plenária decidiu sobre o seguinte 

encaminhamento: o parque fará um contato formal com a INB para verificação do interesse da 

empresa em se candidatar à uma das cadeiras vagas, enfatizando a  participação da Sr.ª Flávia 

Pires como representante da instituição. 

 

Ainda reiterou a importância da atualização de representantes das instituições e seus 

respectivos dados, para tal circulou uma planilha para que os conselheiros pudessem atualizar 

seus dados. 

 

 
3.3.  VOTAÇÃO/ ACEITE DE INSTITUIÇÕES INSCRITAS ÀS VAGAS EM ABERTO: 

 
O Sr. Luiz Sérgio Sarahyba convidou os representantes das instituições inscritas (INAN, UEB, 

UNIFESP e Anjos da Montanha) presentes para se apresentarem. 
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O Sr. Eliel Queiroz se apresentou, falou da participação do INAN, atuante no parque. Em 

votação por unanimidade, recebeu aceite pela plenária. 

 

Em seguida, a Sr.ª Ana Cristina falou da participação da UEB nos últimos anos e solicitou o 

aceite, só não esteve presente no dia da eleição, por conta de questão burocrática. Após a 

consulta da plenária, a instituição foi aceita por unanimidade. 

 
O Sr. Eduardo Cotrim, representando a UNIFESP se apresentou e falou também da motivação 

para compor o conselho. Disse que a universidade realiza pesquisas no parque e deseja compor 

o conselho para cooperar mais. Após a consulta da plenária, a instituição foi aceita por 

unanimidade. 

 
O Sr. Levy Cardoso falou dos trabalhos realizados, em especial pelo grupo Anjos da Montanha, 

com atuação há mais de quatro anos, interrompida por um período e retornada recentemente. 

Desejam participar de forma mais intensiva nas ações do parque. Após a consulta da plenária, a 

instituição foi aceita por unanimidade. 

 
O Sr. Gustavo Tomzhinski falou da importância dessas quatro instituições, deu boas-vindas a 

todos e disse que terão muito a contribuir. 

 
A Sr.ª Lily Taylor também recebeu a recondução como representante da Prefeitura Municipal de 

Itamonte. 

 
Em seguida, as novas instituições foram empossadas. Os novos conselheiros foram saudados 

com palmas e posaram para a foto oficial.  

 
 

3.4. ELEIÇÃO DA NOVA COORDENAÇÃO DO CCPNI 

 
 
O Sr. Gustavo Tomzhinski falou da importância da coordenação do conselho. Dessa forma, 

passou a palavra para o Sr. Luiz Sérgio Sarahyba, que então procedeu ao momento de 

renovação. O mesmo falou das vagas da coordenação: a função de presidente ocupada pelo Sr. 

Edson Santiago. Candidatou-se à recondução, não houve outro candidato.  A vacância se deu 

na secretaria e vice-secretaria, após cinco anos a Sr.ª Adriana Santos entregou o cargo de 

secretária, agradecendo a todos a oportunidade, por considerar que a renovação é benéfica e a 
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alternância de cargos favorece a participação de todos. A Sr.ª Ana Cristina e o Sr. Eduardo 

Cotrim se candidataram, respectivamente, como secretária e vice-secretário.  Foi colocado em 

votação e por unanimidade foram aceitos. 

 
Dessa forma, a coordenação ficou estabelecida assim: presidente: Gustavo Tomzhinski; 

suplente do presidente: Luis Sérgio Sarahyba; vice-presidente: Edson Ferreira Santiago, 

secretária executiva: Ana Cristina Almeida e vice-secretário executivo: Eduardo Cotrim. 

 
 

3.5. GT DE REVISÃO DO REGIMENTO DO CCPNI 

 

A Sr.ª Alice Esteves disse que o GT foi iniciado e as primeiras sugestões (até o artigo 12) já 

foram feitas e repassadas a todos. Foi exibido o documento enviado previamente ao conselho, 

por e-mail.  

 
Foram demonstradas as sugestões de modificação no regimento. Foi solicitado que novas 

sugestões fossem enviadas por e-mail. Desejável que na próxima reunião já aprovar o novo 

regimento. O Sr. Gustavo Tomzhinski solicitou que a participação seja enfática, dando retorno, 

mesmo que não discorde de nada. 

 
Encaminhamento: enviar o documento e a IN para os novos conselheiros. 

 

3.6. INFORMES DA GESTÃO DE USO PÚBLICO 

 

O Sr. Léo Cândido cumprimentou a todos e se apresentou em seguida. Falou que o Abrigo 

Rebouças está interditado, continuando com as obras interrompidas. A direção do parque está 

pleiteando junto à Brasília, para a conclusão das mesmas. 

Falou também sobre a interdição do camping do Rebouças, por conta dos problemas já 

relatados pelo Sr. Gustavo Tomzhinski 

 
As novas reservas estão suspensas. Agradeceu o apoio da AMAN, que emprestou os banheiros 

químicos.  A solução está sendo buscada pela direção do parque. 

 

Falou da participação na ATM – Abertura da Temporada de Montanhismo realizada no Rio de 

Janeiro, em maio, como apoio do Sr. Edson Santiago, a Prefeitura Municipal de Itatiaia também 
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patrocinou uns banners. Também falou da ATM em Resende, organizada pelo GEAN e uma 

exposição no Resende Shopping.  

Essas oportunidades demonstraram a necessidade de se possuir uns banners para uma 

exposição itinerante.  A Sr.ª Lily Taylor também disponibilizou o apoio da Prefeitura Municipal de 

Itamonte quando necessário. 

 

Falou ainda da abertura do novo atrativo na parte alta: Circuito dos Cinco Lagos e que 

futuramente será aberto também nas Antenas de Furnas. 

 

Disse que as novas normas do uso público estão sendo atualizadas. E que observou-se o 

aumento da visitação nos últimos feriados e agradeceu o apoio dos voluntários: Anjos da 

Montanha, AEDB e UEB. 

 

Disse que foi aberto o novo estacionamento no planalto, atendendo melhor a demanda do local. 

 

Disse que está no parque, uma equipe do Google no planalto do Itatiaia, através de uma 

parceria do ICMBIO. 

 
Informou que o parque receberá 25mil folders (em Inlgês, inclusive), banners e o site em Inglês 

está no ar. 

 

O Programa Condutores de Visitantes terá cadastramento em 2016. 

 

O SEBRAE oferecerá dois cursos de atendimento e turismo para servidores no segundo 

semestre. 

 

Várias trilhas no planalto estão sendo recuperadas continuamente, através de uma equipe 

permanente. O monitoramento de impacto das trilhas também está acontecendo, foi realizado 

um curso, ministrado voluntariamente pela Sr.ª Ginessa. Aproveitou para agradecer o apoio da 

mesma e encerrou afirmando que no ano passado o PNI recebeu 118 mil visitantes, e que 

nesse ano até maio, cerca de 54 mil. Cerca de 25% só no planalto. 

 

 

 



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

2015 

3.7. INFORMES DA GESTÃO SOCIOAMBIENTAL: 

 

O Sr. Luiz Sérgio Sarahyba falou sobre as participações do PNI em outros conselhos: 

CONAPAM (30/05), PEPS (13/06) e PESP (no próximo dia 30/06).  

 
Em seguida, falou sobre a comemoração do mês do meio ambiente, em um calendário definido 

pelos parceiros PNI, CTEA e AEDB. 

 
Exibiu o registro fotográfico do curso de Multiplicadores, da 5ª turma, onde quase todos são 

voluntários do parque, atualmente. As aulas acontecem em parte aqui no PNI e também na sala 

verde Tymburibá na AEDB. Ainda exibiu imagens com outras atividades realizadas por 

voluntários no parque, exposição e oficina de Origami do Sapo Flamenguinho.  

 

Na sequência, ainda foram exibidas as imagens da comemoração do aniversário do parque. 

Concluiu exibindo a foto da posse do conselho, realizada no dia 14 de junho. 

 

3.8. INFORMES DAS CÂMARAS TÉCNICAS: 

 

Os informes da CTEA - Câmara Técnica de Educação Ambiental foram feitos pelo Sr.Luiz 

Sérgio  Sarahyba junto com os de Gestão Socioambiental. 

 
O Sr. Edson Santiago procedeu então aos informes da CTME - Montanhismo e Ecoturismo: 

listou as reuniões realizadas após a última reunião ordinária do Conselho (14.03.14): 08 de abril 

de 2015 com 12 participantes; 16 de maio de 2015 com 10 participantes e 10 de junho de 2015 

com 13 participantes. 

 
Disse ainda que Circuito dos Cinco Lagos foi aberto ao uso público em  16 de abril. 

 
Falou das revisões das normas de uso público e que estão faltando: estacionamento do 

Rebouças/acesso de Veículos; normas das travessias. 

 
Informou sobre a conclusão e entrega do trabalho feito na CTME, sobre o ordenamento da 

visitação a um novo atrativo: “Mirante da Antena”. 

 
Também disse que foi afixado no Posto Marcão o banner patrocinado por voluntários da CTME, 

abordando itens de segurança na ascensão às Agulhas Negras e às Prateleiras.  
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Disse que o Plano de Contingências ainda não foi concluído.  

 
Sobre o monitoramento dos Impactos de Visitação em Trilhas, disse que ocorreu o Treinamento, 

parte teórica, em 23 de junho e que a parte prática foi marcada para o dia 12 de julho. No 

período foi realizado o monitoramento em quatro trilhas da parte baixa.  

 
Falou que a Sr.ª Celia Vieira, voluntária da CTME,  fez doação de cortinas para os banheiros do 

Posto Marcão. E que nos dias 25 e 26 de abril foi realizada uma vistoria aos abrigos Massena e 

Água Branca e na travessia Ruy Braga. 

 
Informou que no dia 24 de junho foi realizado o reconhecimento trecho Travessia da Serra 

Negra – camping – Itn. 

 
Relatou a participação na ATM Rio e na exposição no Resende Shopping. 

 
Finalizou convidando a todos para participarem no dia 18 de julho, às 9 horas provavelmente na 

Casa de Pedra. 

 

3.9. INFORMES DOS CONSELHEIROS: 

 
A Sr.ª Vera Teixeira agradeceu a recondução do CEIVAP.  Falou sobre o baixo nível dos 

reservatórios e do SIGA CEIVAP, lançado pelo CEIVAP na página do comitê, para informação 

dos reservatórios em tempo real. 

 Sobre o Plano de saneamento: sugeriu que o parque fizesse contato com o CEIVAP para 

retomar a questão do plano, para sanar essa questão no PNI. 

 
A Sr.ª Vera relatou ainda seu descontentamento, em relação à falta de critérios para 

homenagens concedidas pela gestão do parque na cerimônia de comemoração do aniversário, 

citando como exemplo, que em sua opinião a Profª Nilza Macario deveria ter homenageada. 

Solicitou uma salva de palmas para a mesma, e dessa forma foi feito. 

 
O Sr. Gustavo Tomzhinski recebeu a crítica, e disse que realmente várias pessoas colaboram e 

que a profª Nilza merece sim, não somente por conta do PNIVE, mas por conta de toda a 

contribuição. 
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A profª Nilza pediu a palavra e disse que em sua opinião, houve uma falha na ausência de 

homenagem para a AEDB. 

 
O Sr. Gustavo Tomzhinski disse que foram entregues certificados para as pessoas físicas, e 

para as instituições colaboradoras como AMAN e AEDB, foram enviados ofícios de 

agradecimento. Assume a responsabilidade, mas também lembrou que foi solicitado ao 

conselho inúmeras vezes que o conselho desse sua colaboração e fosse mais participativo. 

 
O Sr. Eliel Queiroz solicitou que fosse feito o monitoramento da água no entorno do parque. 

 
A Sr.ª Lily Taylor propôs uma reunião entre as duas câmaras técnicas para discussão de um 

projeto que está sendo elaborado em Itamonte.  Ela ficou de encaminhar uma proposta de data, 

com local que os coordenadores irão ajustar uma data comum e farão contato. 

 
O Sr. Edson Santiago perguntou qual o destino será dado a um armário de aço que tinha na 

Biblioteca. O Sr. Gustavo Tomzhinski disse que recebeu a informação que ele é mais adequado 

para ser utilizado para arquivos. Dessa forma, ele servirá para arquivar processos e encontra-se 

na sala contígua ao Ecoartes.  

 
O Sr. Edson Santiago ainda perguntou sobre o Alsene. O Sr. Gustavo T disse que o proprietário 

é o Governo de Minas Gerais e que a Pró-Natura e um sócio possuem apenas a posse. Disse 

que solicitou à presidência do ICMBio, que  buscassem a doação e ou outra solução para tal. 

Também solicitou à Sr.ª Clarice, gestora do PESP/IEFMG, que também tentasse apoiar junto ao 

governo mineiro. 

 
O Sr. Luis Felipe Cesar disse que está disponibilizando uns livros. Falou que a Crescente Fértil 

está trabalhando em um projeto de monitoramento de animais domésticos em unidades de 

conservação, e que está atuando na elaboração do Plano de Manejo do PEPS e que na próxima 

semana a equipe de fauna estará em campo, com as devidas autorizações e comunicados feitos 

aos órgãos ambientais. 

 
O Sr.Sérgio Vaz disse que estão abertas as inscrições para o Congresso Brasileiro de Unidades 

de Conservação, que acontecerá em Setembro, em Curitiba. Ainda sugeriu que as reuniões 

passassem a ocorrer bimestralmente, totalizando seis ao ano.  

Também falou que há interesse de pesquisadores do Jardim Botânico em compor o CCPNI. 

Dessa forma, sugeriu que fosse encaminhado um documento a eles reiterando a importância de 
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sua participação, em virtude da contribuição feita ao PNI, ao longo dos anos. Disse ainda que é 

preciso a organização de uma comissão que elaborasse normas de uso da biblioteca.  

 
O Major Melenger falou que na última quinzena do mês de maio foi realizado o estágio de 

montanha para os cadetes da Academia Militar das Agulhas Negras, na área de planalto. Falou 

que toda a ação obedece aos procedimentos de mínimo impacto e respeito à unidade de 

conservação. 

 

 
4.0.  ENCERRAMENTO 
 
O Sr. Gustavo Tomzhinski agradeceu a presença de todos e mais uma vez, reiterou que as 

sugestões são sempre bem-vindas. Em seguida, às 17h18min a reunião foi encerrada. Sem 

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

  

 
 

 

 

 


