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

2015

REUNIÃO: 1ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
DATA: 09/05/2015
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

grupogeanresende@gmail.com
dimiclimber@gmail.com
admilsoncorrea@yahoo.com.br

3) Federação de Esportes de
Montanha do Estado do Rio de
Janeiro – FEMERJ
4) Museu Nacional/UFRJ

Paulo André da
Silva Martins
Admilson da S.
Corrêa
Edson Santiago

efsantiago333@gmail.com

Sérgio Maia Vaz
Eduardo Barros

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

5) Parque Nacional do Itatiaia – Gustavo W.
ICMBio
Tomzhinski

6) Associação Artesão Macaco
Arteiro de Itatiaia

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

Luiz Sérgio
Sarahyba

sarahyba@ymail.com

Ivo Tavares
Ivonete Pereira
Tavares

ivo.tavares@terra.com.br

7) Associação Turística e
Julio Buscchinelli
Comercial da Região de
Visconde de Mauá – MAUATUR

julio@rosmarinus.com.br
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8) Federação de Esportes de Maurício Clauzet
Montanha do Estado de São Paulo Mariana Candeia
–FEMESP

mauricioclauzet@gmail.com
candeia.mariana@gmail.com

09) Associação Educacional
Dom Bosco – AEDB

Nilza Macário

(24)99913-5000

Alice Kulina Simon
Esteves
Luis Felipe Cesar

(24)99815-7929

10) Crescente Fértil
11) SUPMEP/INEA

Paulo Cesar
Ferreira da Silva
12) PRO-NATURA
Nícia Cardoso
Pedro
13) Julio Cesar Antunes Botelho ICMBio/APASM

Convidados
Pedro Arlindo Filho
Daniela C. Andrade
Vinícius Nicolino Primero

lfcesar@terra.com.br
PC@inea.rj.gov.br
nicia@pronatura.org.br
Julio.botelho@icmbio.gov.br

Instituição
Macaco Arteiro
Mega/ICMBio
Voluntário/ AEDB

Contato
esteckel@ig.com.br
parnaitatiaia.rj@icmbio.gov.br
Vinicius.nicolino@gmail.com

2. EXPEDIENTE
2.1. REUNIÕES
A próxima reunião, 2ª Assembleia Ordinária de 2015, anteriormente agendada para o dia 14 de
junho, foi remarcada para o dia 26 de junho às 14 horas no Ecoartes.

3.

ASSUNTOS TRATADOS

3.1. BOAS VINDAS E INFORMES DA PRESIDÊNCIA

Às 09h40min o Sr. Gustavo Tomzhinski deu início à reunião cumprimentando a todos os
presentes. Em seguida, procedeu à apresentação dos informes, iniciando pela Corrida de
Montanha Ultra Traill, promovida pela empresa TRC. Disse que a diretoria do ICMBio havia
dado a autorização, mas que voltou atrás e suspendeu a mesma, em virtude de novas
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informações obtidas. Sendo assim, o PNI acatou a decisão do órgão, e o percurso será
conduzido fora do parque.
O Sr. Julio Buscchinelli perguntou como o conselho pode colaborar mais com a direção do
parque. O Sr. Gustavo Tomzhinski disse que entende o conselho consultivo como um organismo
para dar suporte à gestão do parque. Devemos elaborar um planejamento com base nas ações
previstas no Plano de Manejo. As câmaras técnicas tem sido muito pró-ativas e dessa forma, se
tornam um exemplo prático de como o conselho pode colaborar. Pois os conselhos com quatro
reuniões ordinárias se informam sobre o andamento das coisas e participem de forma mais
efetiva através das câmaras. O conselho é consultivo e não deliberativo, mas a gestão do
parque tem dado peso às contribuições do Conselho e das Câmaras Técnicas em sua decisões.
O Sr. Sérgio Maia Vaz disse que o conselho poderia ter mais empoderamento .

O Sr. Maurício Clauzet falou que, segundo a sua opinião, o grande desafio do conselho é
encontrar seu papel e que a participação cresça, a partir do momento em que o conselheiro
passe a ser um provocador, para que deixe de ser tão informativo e passe a colaborar mais. Em
sua opinião ainda, o conselheiro deve trazer questionamentos para maior participação, e não se
limitar apenas a vir às reuniões.
O Sr. Edson Santiago disse que o empoderamento citado pelo Sergio Vaz, a fim de que o
Conselho tenha mais força, vai ser conseguido quando o conselho agir mais, dando como
exemplo os vários pontos existentes no Plano de Manejo que poderiam ser objeto de discussão
e proposta de solução por parte do Conselho. Disse ainda que se deve colocar em prática os
objetivos previstos no regimento e no SNUC.

O Sr. Luiz Sérgio Sarahyba citou que as provocações sutis surtem mais efeitos do que as
provocações borbulhantes. E que muitos conselheiros podem fazer provocações, agem, e na
maioria das vezes são mais eficazes. E que haverá a necessidade s esse rever o regimento
interno, uma vez que precisa ser adequado à nova IN.- Instrução Normativa que regulamenta os
conselhos.
O Sr. Gustavo Tomzhinski disse que é bem receptivo às “provocações”, disse ainda que o
momento de renovação é sempre um começo. Logo após passou a palavra para a secretaria.
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3.2. INFORMES DA SECRETARIA/ APROVAÇÃO DA ATA

A Srª Adriana Santos cumprimentou os presentes, apresentou a proposta de mudança da
próxima reunião ordinária, em virtude da extensa programação do aniversário do parque, no dia
14 de junho. Dessa forma, ficou acordado com todos, o agendamento da reunião ordinária para
o dia 26 de junho, às 14 horas no Ecoartes.
Após a contagem dos conselheiros, foi confirmada a presença de 11 (onze) instituições o que
determinou a aprovação da ata apenas após 30 minutos, após a chegada de mais 02 (duas)
instituições. Sendo assim, a ata foi aprovada às 11h08min por unanimidade pelas 13 (treze)
instituições presentes.

3.3. COMEMORAÇÃO DO 78º ANIVERSÁRIO DO PNI
Sr. Gustavo Tomzhinski apresentou a programação prevista para a comemoração do aniversário
do parque. Será realizada a palestra “Áreas Protegidas – Vitórias e Derrotas”, ministrada pelo
Eng. Agrônomo e Especialista em Conservação da Natureza Prof. Alceo Magnanini. Na ocasião
também ocorrerá a posse da nova composição do conselho, a ser eleita na reunião de hoje.
Haverá a exibição do filme “Time Lapse Parque Nacional do Itatiaia”, a apresentação e uma
visita à biblioteca, uma oficina de Origami do “Sapo Flamenguinho”- Passatempo. Ainda haverá
almoço de confraternização, apresentação cultural e apresentação da Banda da AMAN.
3.4. PROCESSO DE RENOVAÇÃO
O Sr. Gustavo Tomzhinski solicitou que fosse feita a apresentação das instituições inscritas,
dessa forma foi feito. Cada representante de instituição presente se apresentou e falou da
iniciativa de participação e ou desejo de recondução no conselho.
Em seguida, se deu a votação para recondução das instituições e o aceite pela plenária. A
posse da nova composição do conselho ocorrerá no dia 14 de junho, data da comemoração do
Aniversário do PNI.

Estavam presentes e inscritas treze instituições: INEA, PRO Natura, FEMERJ, FEMESP, AEDB,
GEAN, PNI, APASM, MAUATUR, Macaco Arteiro, Crescente Fértil, PMR/AMAR e Museu
Nacional.
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Encaminhamento: as 13 instituições presentes que enviaram a documentação no prazo, foram
reconduzidas. Juntamente com Ceivap e P.M.Itatiaia (nato) reconduzido por unanimidade, que
estavam ausentes, mas se inscreveram e justificaram a ausência. A FEMESP confirmou a
FEMEMG como suplente, que também se inscreveu no prazo.

Sendo assim, as instituições receberam o aceite através de uma salva de palmas.

A próxima reunião ordinária ficou agendada para o dia 26 de junho às 14h, onde poderão ser
preenchidas as seguintes vacâncias: 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 (inscrito UEB);
Organizações não governamentais com atuação sociocultural e ambiental na área do Parque
e/ou seu entorno: 2 (inscrito INAN) 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 (inscrito UNIFESP).

Em seguida, foram definidos os participantes do GT (Grupo de Trabalho) do regimento interno:
Luiz Sérgio Sarahyba, Edson Santiago, Gustavo Tomzhinski, Paulo César Silva (de forma
virtual), Júlio Botelho, Alice Esteves e Nilza Macario.
Também foi agendada uma reunião do GT para o dia 12 de maio às 8h30min no PNI. Foi
solicitada a leitura prévia do regimento e da IN e que fossem feitas sugestões de supressão, de
emenda ou inclusão, no regimento.

3.5. INFORMES DOS CONSELHEIROS:
O Sr. Paulo André Silva convidou a todos para participarem da ATM – Abertura da Temporada
de Montanhismo que acontecerá em Resende, nos dias 16 e 17 de maio no Colégio Salesiano.
A programação será promovida pelo GEAN e contará com exposição de estandes, palestras e
atividades na montanha.
O Sr. Luiz Sérgio Sarahyba falou que no dia 06 de junho irá iniciar mais uma edição do curso de
multiplicadores, as inscrições já se iniciam na próxima semana, serão disponibilizadas 40 vagas.
Solicitou divulgação.
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O Sr. Eduardo Barros divulgou o evento da CTEA no dia 27 de meio, dia da mata Atlântica e
também no dia mundial do meio ambiente, onde serão realizadas atividades práticas.
O Sérgio Maia Vaz disse que está planejando um evento em homenagem aos 100 anos do Sr.
Wanderbilt Duarte para fevereiro do próximo ano.

4.0. ENCERRAMENTO
O Sr. Gustavo Tomzhinski agradeceu a presença de todos. Em seguida, às 11h35min a reunião
foi encerrada. Sem mais a declarar, eu, Adriana dos Santos Souza lavro essa ata.

