Conselho Consultivo do Parque Nacional do Itatiaia- CCPNI
4ª Assembleia Geral Ordinária

2015

REUNIÃO: 4ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
DATA: 04/12/2015
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: vago
VICE-SECRETARIO EXECUTIVO: Eduardo Cotrim

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

Admilson Corrêa

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
Eduardo Barros

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

5) Parque Nacional do Itatiaia – Gustavo W.
ICMBio
Tomzhinski
Luiz Sérgio
Sarahyba
6) Universidade Federal de São Eduardo Cotrim
Paulo – UNIFESP
7) Associação Turística e
Julio Buschinelli
Comercial da Região de
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

cotrim.bio@gmail.com
3387-1550

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

Dejair José da Silva gerente.administrativo@escoteir
osrj.org.br

10) Exército/ Academia Militar
das Agulhas Negras – AMAN

Ten Cel Nilton Diniz nilton161@yahoo.com.br
Rodrigues

Prefeitura
Itatiaia
11)

Municipal

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

12) Anjos da Montanha – GVBS Levy Cardozo

anjosdamontanha@gmail.com

13) Instituto Agulhas Negras INAN

24) 99833-6846

Convidados

Eliel de Assis
Queiroz

Instituição

Contato

Leandro Silva

Agência do Meio
Ambiente do
Município de
Resende – AMAR

leandrosilva007@gmail.com

Leonardo Cândido

Parque Nacional do leonardo.candido.icmbio@gmail
Itatiaia – ICMBio
.com

Valentina Rocha

Prefeitura Municipal smma.itatiaia@gmail.com
de Itatiaia

Nathalia Maia

Prefeitura Municipal meioambiente@gmail.com
de Itatiaia

TatianaClauzet

Associação Amigos tatianaclauzet@gmail.com
do Itatiaia – AAI

Maria Agostinho

Parque Nacional do maragostinho@terra.com.br
Itatiaia – ICMBio

2. EXPEDIENTE
2.1. REUNIÕES
A próxima reunião, 1ª Reunião Ordinária de 2016, está agendada para o dia 12 de março de
2016.
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ASSUNTOS TRATADOS

3.1. BOAS VINDAS
Às 14H19min 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. Em seguida passou a palavra para o Sr. Edson Santiago, para que o mesmo
fizesse os informes da secretaria.
3.2. INFORMES DA SECRETARIA/ APROVAÇÃO DA ATA
O Sr. Edson Santiago cumprimentou os presentes e apresentou a pauta e a proposta de
calendário de reuniões para 2016: 12 de março (sábado), 10 de junho (sexta), 14 de junho
(comemoração do aniversário do PNI - terça-feira), 10 de setembro (sábado) e 09 de dezembro
(sexta-feira). Fez a contagem dos conselheiros, estando presentes os representantes de 11
(onze) instituições, o que determinou a aprovação da ata apenas após 30 minutos. Sendo
assim, a ata foi aprovada às 15h40min, com a presença de 13 (treze) instituições. O calendário
proposto também foi aprovado. Ainda vale ressaltar a aprovação das atas dos dias 09 de maio
de 2015 e a de 26 de junho de 2015, também às 15h40min.
O próximo item de pauta diz respeito à saída da Sr.ª Ana Cristina, que solicitou deixar a função
de secretária do conselho e dessa forma ser preciso preencher a vacância. Não houve
interessados em se candidatar ao cargo de secretário. Como o secretário substituto não estava
presente, o Sr Santiago pediu um voluntário para escriturar a ata, tendo a Srta Adriana Santos
apresentado-se para tal.
Na sequência, o Sr. Edson Santiago leu o ofício enviado pela AAI – Associação dos Amigos de
Itatiaia - com a manifestação do interesse em integrar o conselho. O Sr. Edson Santiago disse
que há vaga e solicitou a Sr.ª Tatiana Clauzet que a AAI esteja presente na próxima reunião
ordinária, para uma apresentação ao Conselho e ainda a entrega de documentos
complementares.

Dessa forma, no mesmo dia, o conselho vota e formaliza a posse da

instituição.
Quanto à aprovação do regimento interno, o Sr. Edson Santiago iniciou falando da necessidade
de se cumprir a Instrução Normativa ICMBio 09/2014e por isso algumas mudanças tiveram que
ser feitas para adequação do regimento. Disse ainda que o documento foi enviado por email e
que os conselheiros puderam apreciar e manifestar suas sugestões. Ainda assim foram
demonstradas em slides, todas as sugestões de alteração do regimento e, dessa forma, todos
puderam visualizar o texto e sanar dúvidas a respeito.
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Quanto à revisão do quadro das instituições integrantes do Conselho, o Sr. Edson Santiago
disse que em função das especificidades da Instrução Normativa, e para adequação do
regimento a ela, a proposta do quadro provavelmente não seria finalizada no dia de hoje. EEm
decorrência foi proposta a realização de uma reunião extraordinária, antes da próxima reunião
ordinária de 2016, para finalização das mudanças.
Encaminhamento: Às 15h21min, o texto (exceto o quadro) do novo regimento interno foi
aprovado por doze instituições presentes. A coordenação fará uma proposta de data e enviará
por email para os conselheiros, para definição posterior da data da reunião extraordinária, a fim
de compor o quadro segundo a IN 09/2014..
3.3. INFORMES DA PRESIDÊNCIA
O Sr.Gustavo Tomzhinski iniciou falando sobre o “Evento de Marketing da Land Rover”. Disse
que foi procurado pela empresa Banco de Eventos, com a proposta de fazer um acampamento
simples com barraca e pernoite na área do estacionamento do Planalto. Na época o Chefe do
Parque disse que para realização do evento todas as taxas teriam que ser pagas e como
contrapartida apresentariam uma proposta de vigilância do PNI e que mesmo assim seria
passível de aprovação. Além da Banco de Eventos, outra empresa também teve interesse, mas
não deu andamento ao processo de aprovação no PNI.. Em um segundo momento, a empresa
Banco de Eventos apresentou uma proposta que era diferente da proposta inicial, que seria
acampamento com barracas apresentando uso de madeiras. O Parque sugeriu uma série de
contrapartidas, tais como, a solução da questão dos esgotos, mas não daria autorização sem o
parecer da Coordenação geral. Após análise do projeto detalhado, a Coordenação autorizou o
prosseguimento da análise do evento. Após a anuência do presidente do ICMBio, o PNI
autorizou. O evento aconteceu, as contrapartidas serão detalhadas: pagamento de todas as
taxas, tratamento de esgoto para o abrigo Rebouças e materiais de construção para o término
das reformas; dois geradores e sistema de vigilância por câmeras para duas portarias do
Parque.
O Sr. Leonardo Cândido complementou mais algumas informações do evento, baseado na IN do
ICMBio que normatiza as filmagens e outras normas diversas. Foram avaliados os impactos,
medidas de segurança (plantão médico, técnico de segurança do trabalho, segurança
desarmada, bombeiro e brigadista, além de equipe de limpeza), acompanhamento,
comunicação e contrapartidas.
Todos os resíduos e efluentes gerados foram retirados, bem como toda a água consumida foi
trazida de fora da Unidade; os geradores utilizados emitiam pouco ruído; a iluminação bem
próxima ao ambiente e em períodos curtos à noite. A área utilizada foi restrita apenas a do
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estacionamento, que já está antropizada. A madeira utilizada era toda certificada. Também foi
acordado que não poderia ter uso em final de semanas, e o período de ocorrência foi de 4 a 18
de novembro, com baixa visitação. Pessoalmente, o Sr. Leonardo Candido vistoriou o evento
sete vezes durante o período. Os custos foram de R$68.456,90 gastos nas contrapartidas e
taxas detalhados em: ingressos, pernoite, sistema de esgotos, materiais de construção, câmeras
de segurança, geradores e autorização de filmagem. Em seguida, foram exibidas as imagens
das estruturas utilizadas no evento. As câmeras já chegaram e a instalação começa na próxima
semana.
O Sr. Maurício Clauzet disse que discorda da forma com que a imagem do parque foi
“explorada”, mas que parabeniza o Sr. Leonardo Cândido pelo cuidado e coordenação do
evento. Disse ainda que se preocupa com o valor da imagem do PNI e sua comparação com o
valor investido no evento pela empresa e também demonstra sua preocupação pelo Conselho
não ter tido participação nas discussões.
O Sr. Gustavo Tomzhinski disse que não consegue mensurar o valor do Parque, mas que o
mesmo vale muito, que a situação financeira do ICMBio não é favorável, e que o Parque
aprendeu com eventos passados. O ICMBio tem normas relativas (IN 19, IN 04) ao valor diário
para gravação, mas não, para valoração de cada UC, mas que ainda assim o PNI conseguiu
uma série de contrapartidas que representavam uma necessidade real no momento. O Sr.
Gustavo Tomzhinski ainda disse que viu no evento, uma possibilidade de solucionar,
principalmente, a questão dos esgotos do Abrigo Rebouças. Dessa forma, assume o ônus da
decisão favorável passível à realização do evento, e que a decisão foi tomada junto à equipe,
mediante consulta às instâncias superiores do ICMBio. Disse ainda que infelizmente a forma
com que os jornalistas abordam a Unidade foge do controle, por conta da livre imprensa. Disse
que nesse caso, por conta do pouco tempo não pôde contar com um processo mais
participativo.
A Sr.ª Tatiana Clauzet perguntou se as contrapartidas terão placas da Land Rover. O Sr.
Gustavo Tomzhinski disse que não.
O Sr. Eliel Queiroz questionou a função do conselheiro, e que o Conselho foi falho por deixar a
situação dos esgotos no Planalto sem solução, sem cobrança ao ICMBio. Criticou o imediatismo
da empresa e sem a consulta ao Conselho. Em relação às contrapartidas, e que o valor gasto
diante de um evento dessa magnitude, foi irrisório.
O Sr. Gustavo Tomzhinski disse que se baseou na IN 04, e que os valores investidos nas
contrapartidas estabelecidas pelo Parque estão de acordo com um evento que não apresenta
impacto ambiental.
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O Sr. Júlio Buschinelli também disse que em sua opinião o valor investido foi muito baixo e que
a empresa deveria ter uma contrapartida junto à comunidade local, por justamente querer
associar sua imagem à da natureza do PNI. Sugeriu que o Conselho fosse consultado, até
mesmo via e-mail, principalmente para que os conselheiros participassem da estimativa dos
valores de contrapartida.
O Ten Cel Nilton Rodrigues disse que em sua opinião, o Sr. Gustavo agiu de forma correta e
oportuna, pois vislumbrou uma grande oportunidade para solucionar o problema dos esgotos no
Planalto e que o valor aplicado foi justo. Parabenizou a postura do gestor e ressaltou que não
houve impacto ambiental na área. Também disse que compreende a velocidade da tomada de
decisões nessa ocasião, reconhece as dificuldades financeiras e que a equipe do Parque em
momento nenhum foi omissa e trouxe soluções para problemas antigos.
O Sr. Eduardo Barros comentou que deve haver uma compensação ambiental da empresa na
região. O Sr. Gustavo disse que como não houve EIA/RIMA, a empresa não precisou destinar
recursos para compensação ambiental. E que futuramente pode-se buscar parcerias.
Em seguida, o Sr. Gustavo Tomzhinski falou do Problema na captação de água de Itatiaia.
Apresentou uma imagem com a área de captação de água do município de Itatiaia e disse que
recentemente o terreno cedeu e como consequência, há risco de impactos no rio Campo Belo e
edificações localizadas mais abaixo. Foi feito um plano de emergência, comunicado aos
moradores, Defesa Civil, MP, prefeitura etc. O geólogo, representando a prefeitura de Itatiaia
completou dizendo que a ocorrência se deu em uma semana sem chuvas, e que houve fissuras
no solo. Disse que há comentários de que essa área geologicamente instável foi conseqüência
de atividades realizadas há cerca de oito décadas atrás. Sugeriu ao prefeito de Itatiaia, o apoio
do Serviço Geológico do Estado. A secretária de Meio Ambiente de Itatiaia disse que em caráter
emergencial, a Prefeitura está contratando empresa para contenção da encosta. A Prefeitura
também está adquirindo um pluviômetro e faz controle diário das trincas (fissuras).
O PNI notificou a Prefeitura, solicitou relatório e plano de recuperação e determinou 120 dias de
prazo para regularização do processo de licenciamento e outorga de água.
O Sr. Eliel Queiroz propôs que o Conselho solicite à gestão do PNI que a prefeitura de Itatiaia
envie o diagnóstico da situação atual da captação de água e o planejamento das ações
reparatórias do problema. O Sr. Gustavo Tomzhinski disse que considerando que a Prefeitura
de Itatiaia possui assento no Conselho, que disponibilize por email, os arquivos enviados à
gestão do PNI.
Encaminhamento: os informes da Prefeitura para a gestão do PNI serão copiados ao CCPNI
pelos representantes da Prefeitura.
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Logo após, falou sobre o relatório parcial da destinação dos imóveis. Disse que é um grande
desafio a destinação final dos imóveis adquiridos. Apresentou uma lista com 101 edificações.
Algumas delas possuem algum potencial para destinação e/ou plano de negócios do uso
público. A lista destacou os imóveis desapropriados e/ou em negociação e enviará para a lista
do GT. O Sr. Edson Santiago solicitou retorno nas reuniões do GT para prosseguimento das
ações. O Sr. Sérgio Vaz disse que gostaria de integrar o GT, dada a importância histórica que
alguns imóveis podem ter. O Sr. Gustavo disse que o grupo é aberto e o conselheiro será bem
vindo. Os interessados poderão consultar a lista de processos e propriedades na sede. Dessa
forma, não necessariamente o Conselho opinará sobre a compra ou não de propriedades.
Disse ainda que está em andamento o processo do termo de compromisso da Serra Negra.
Tudo foi oficializado no processo e enviado para a coordenação em Brasília, aguardando então
autorização para prosseguimento dos termos.
Informou ainda que o Ministério Público Federal enviou uma recomendação ao ICMBIO de se
abster de autorizar corridas de aventura na APASM e no PNI. As duas Unidades fizeram um
memorando acatando integralmente as recomendações do MP. O tema está sendo discutido em
GT do CONAPAM que trabalha em diretrizes para os referidos eventos esportivos.
Sobre a obra de melhoria na estrada do Sítio do Escorrega, disse que a parte principal já está
feita e aguarda uma estiagem para prosseguimento.
Em relação aos projetos existentes, disse que os principais são: no Abrigo Rebouças e Posto
Marcão: sistema unitário de esgoto. Reforma do centro de visitantes e área de apoio Rebouças,
mas não há previsão de recursos do Ministério de Turismo. Exposição interpretativa: retomar na
CCA RJ. Móveis e equipamentos: estão chegando aos poucos. Portal Garganta e do Registro e
base Mauá: exibiu a planta baixa do projeto e o layout geral interno. Foi aprovado pelo Conselho
o futuro calçamento de bloquete na BR 485.
Sobre o desconto entorno, disse que a ideia é suspender o desconto de entorno para moradores
nos finais de semana de verão, em virtude do grande fluxo de visitantes no período (dezembro a
março). Encaminhamento: aprovado pelo Conselho que a suspensão do desconto entorno
aconteça e que ocorra nas partes alta e baixa, e que a determinação do período exato seja feita
pela equipe do Parque, baseada nos dados de visitação no período.
Finalizou comunicando que todas as atas serão disponibilizadas no site do PNI a partir da data
de hoje.

3.4. INFORMES DA CTME
O Sr.Edson Santiago iniciou seus informes falando que foram realizadas duas reuniões no
período e que algumas normas estão sendo revistas. Foi feito o workshop da Via Pontão e a
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Operação Trilha Limpa, com muito lixo recolhido nas proximidades das casa dos moradores,
inclusive.E também: operação limpeza no Rancho Caído realizada pelos Anjos da Montanha,
ação “Luto nas Pedras” e operação limpeza face leste das Agulhas Negras.Falou também que a
próxima reunião acontecerá no dia 09 de dezembro, às 9h no centro de visitantes, e que todos
estão convidados. Em seguida, exibiu algumas imagens das ações citadas acima.

3.5. INFORMES DA CTEA
O coordenador, Sr. Eduardo Barros, apresentou as propostas de cartazes (arte dos banners) e
panfletos, tamanho A4, com informe sobre animais peçonhentos nas trilhas e também com
orientações relativas à alimentação da fauna. Exibiu fotos da Casa do Pinheiral e disse que
existe a proposta do Museu Nacional para cuidar do imóvel e da CTEA também para centralizar
no local as ações de voluntariado e educação ambiental. Sugeriu que sejam avaliadas as
possibilidades de uso dos imóveis.
3.6.

INFORMES DOS CONSELHEIROS

O Sr.Eliel Queiroz sugeriu que a prefeitura de Itatiaia encaminhe relatórios da situação da
encosta após o pedágio, e que o Parque adote a transparência pública, disponibilizando um
servidor para colocar em prática a transparência no Parque.
O Sr. Sérgio Vaz sugeriu que fossem feitas homenagens e um ciclo de palestras, envolvendo
pessoas cujo trabalho foi muito significativo no Parque. Sugeriu ainda que saísse uma moção
para o ICMBio apoiando a idéia da criação da função de guarda-parque. O Sr.Gustavo
Tomzhinski sugeriu que a proposta fosse encaminhada no e-mail e que o assunto seja tratado
na próxima reunião, para aprovação dos conselheiros.
4.0. ENCERRAMENTO
O Sr. Gustavo Tomzhinski agradeceu a presença de todos e desejou boas festas de fim de ano.
Em seguida, às 18h57min a reunião foi encerrada. Sem mais a declarar, eu, Adriana dos Santos
Souza, lavro essa ata.

