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

REUNIÃO: 1ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
DATA: 12/03/2016
LOCAL: ECOARTES – PARQUE NACIONAL DO ITATIAIA
INÍCIO: 09:15h
PRESIDENTE: Gustavo W Tomzhinski
SUPLENTE DO PRESIDENTE: Luis Sérgio Sarahyba
VICE-PRESIDENTE: Edson Ferreira Santiago
SECRETÁRIO EXECUTIVO: Nilton Diniz Rodrigues
VICE-SECRETARIO EXECUTIVO: Anderson
1. PARTICIPANTES
1.1. PRESENTES
Entidades

Conselheiro (a)

Contato

1) Agência do Meio Ambiente Adriana dos Santos
do Município de Resende – Queiroz
AMAR
Leandro Silva
2) Grupo Excursionista
Admilson Corrêa
Agulhas Negras – GEAN

adriana.amar@yahoo.com.br

3) Federação de Esportes de Edson Santiago
Montanha do Estado do Rio
de Janeiro – FEMERJ

efsantiago333@gmail.com

4) Museu Nacional/UFRJ

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

Sérgio Maia Vaz
Eduardo Barros

leandrosilva007@gmail.com
dimiclimber@gmail.com
grupogeanresende@gmail.com

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

gtomzhinski@yahoo.com.br

Luiz Sérgio
Sarahyba
6) Federação de Esportes de Maurício Clauzet

sarahyba@ymail.com

gustavo.tomzhinski@icmbio.gov.br

mauricioclauzet@gmail.com

Montanha do Estado de São
Paulo –FEMESP

7) Exército/ Academia Militar
Ten Cel Nilton Diniz nilton161@yahoo.com.br
das Agulhas Negras –
Rodrigues
AMAN
8) Prefeitura
Municipal
de Eliana Regina Maia emaiagouvea@yahoo.com.br
Itatiaia / SMMA
Gouvêa
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9) Anjos da Montanha – GVBS Inês Dalla Vecchia

2016

anjosdamontanha@gmail.com

10) CEIVAP

Vera Lúcia Teixeira veluciateixeira@yahoo.com.br

11) INEA (SUPMEP)

Paulo Cesar

pc@inea.rj.gov.br
supmep@inearj.gov.br

12) Crescente Fértil

Luiz Felipe Cesar

felipe@crescentefertil.org.br

13) APASM / ICMBio

Selma C. Ribeiro

apa_sm@icmbio.gov.br

14) AEDB

Nilza M. Macario

nilza_macario@hotmail.com

15) Associação Macaco
Arteiro

Ivonete Tavares

iptavares@yahoo.com.br

16) PRONATURA

Marcelo de Andrade mcadoc@gmail.com

17) Prefeitura Municipal de
Itamonte

Rafael Caetano
Ordine

rafaelordine@gmail.com
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Convidados

Instituição

Contato

Luiz Eugênio

ICMBio

Comitê Médio Paraíba do Sul

Maurício Fernandes golfinho_meu@bol.com.br
de Oliveira
candeia.mariana@gmail.com
Morador do Entorno marcelo.brito.rj@gmail.com

Mariana Candeia
Marcelo Brito

-

TatianaClauzet

Associação Amigos tatianaclauzet@gmail.com
do Itatiaia – AI

Maria Agostinho

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

Igold Knock

Associação Amigos
do Itatiaia – AI

1.2.

FALTOSOS

Foi justificada por e-mail as faltas do PESPapagaio em virtude de um encontro com Guias do
Parque e a falta da União dos Escoteiros do Brasil por motivos institucionais.
Foi informado pelo Sr. Edson Santiago que o INAN enviou mensagem eletrônica para este
Conselho solicitando seu desligamento.
2. EXPEDIENTE
2.1. REUNIÕES
A próxima reunião, 2ª Assembleia Ordinária de 2016, está agendada para o dia 10 de junho de
2016 (sexta-feira).

3.

ASSUNTOS TRATADOS

3.1. BOAS VINDAS
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Às 09H15min o Sr. Gustavo Tomzhinski deu início à reunião cumprimentando os presentes e
agradecendo a presença de todos. Em seguida passou a palavra para o Sr. Edson Santiago,
para que os mesmos fizessem os informes da secretaria.
3.2. INFORMES DA SECRETARIA EXECUTIVA / APROVAÇÃO DA ATA
O Sr. Edson Santiago cumprimentou os presentes e apresentou a pauta e foi tratada a questão
do cargo de Secretário do Conselho, que está em vacância. Após uma discussão acerca do
assunto a AMAN, na pessoa de seu representante, o TC Nilton, assumiu a secretaria, tendo seu
suplente, o Cap Anderson, como Subsecretário.
Fez a contagem dos conselheiros, foi confirmada a presença de 13 (treze) instituições o que
determinou a aprovação da ata anterior apenas após 30 minutos. Sendo assim, a ata foi
aprovada às 09h45min com a presença de 13 (treze) instituições.
O Sr Edson Santiago trouxe à plenária que a ata de 04/12/2015, que já fora aprovada na reunião
extraordinária de fevereiro, foi reclamada pela Secretaria de Meio Ambiente de Itatiaia,
solicitando que se alterasse um trecho nela contido. Foi posto em votação se o Conselho
deveria modificar a ata em questão, se deveria colocar uma observação na presente ata ou se
faria a inserção de uma monção na ata em questão para que se observe uma modificação na
ata seguinte. Foi lida a modificação solicitada e o Conselho decidiu pela inserção apenas na
presente ata por um número de 08 (oito) votos.
Segue abaixo o trecho, constante da página 7 da ata do dia 04/12/2015, solicitado para trocar
pela Secretaria de Meio ambiente de Itatiaia:
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).
Trocado por:
“A secretária de Meio Ambiente de Itatiaia informou que foi aberto um processo
para análise do caso e levantamento de propostas. A Prefeitura estará recebendo
um pluviômetro e faz o controle diário do recalque”.
Na sequência, o Sr. Edson Santiago trouxe a pauta acerca da composição do Conselho por
setores e grupos de setores. Na sequência pontuou que as instituições que manifestaram a
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intenção de permanecer no Conselho, caso ainda não tenham feito, devem mandar um ofício
impresso para compor a documentação a ser encaminhada para Coordenação Regional 08
(CR8), lembrando do prazo limite até 30 de março do corrente ano.
Em seguida o Sr Gustavo Tomzhinski, Presidente do Conselho, explicou as novas metodologias
e processos para a formação e manutenção do Conselho Consultivo. Relembrou que necessita
de uma celeridade no envio do ofício para que se possa cumprir essa nova metodologia.
O Sr. Edson Santiago conduziu um trabalho para que todos os conselheiros enquadrassem as
instituições que atualmente compõem o Conselho em setores e estes nos grupos de setores.
Em seguida, foi aberta a discussão acerca da inclusão de novas entidades como membros do
Conselho e de qual seria o número compatível de participantes do mesmo.
O Sr. Mauricio Clauzet propôs abrir mais 01(uma) vaga no setor de “Montanhismo e esportes” e
que no setor de “Moradores / proprietários” tivessem 03(três) vagas em virtude dos três
quadrantes do Parque Nacional do Itatiaia.
O Sr. Sérgio Sarayba propôs abrir duas vagas no setor de “Ensino, Pesquisa e Extensão”, uma
para a UERJ e outra para UFRRJ. No setor de “Indústria, Comércio e Serviços”, propôs a vinda
da INB e da Michelin.
A Sra. Selma Ribeiro levantou a hipótese de termos instituições sem CNPJ para compor o
Conselho, uma vez que grupos do entorno, tais como os comerciantes da Garganta do Registro,
seriam de presença muito importantes para esta plenária. O Sr. Edson Santiago disse que não
lembrava desse ponto na IN, ficando a Sra. Selma de verificar e dar um retorno à coordenação.
A Sra. Inês Dalla Vecchia propôs a vinda da associação de Moradores de Engenheiro Passos
para compor o Conselho.
O Prof. Sérgio Vaz propôs a entrada do Jardim Botânico do Rio de Janeiro no Conselho.
O Sr. Edson Santiago propôs a entrada do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro,
representado pela Guarnição de Resende, para entrar no Conselho dentro do Setor “Militar”.
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A Sra. Eliana Gouveia propôs a entrada do Centro Universitário de Barra Mansa no Conselho.
O Sr. Gustavo Tomzhinski, Presidente do Conselho, propôs a entrada da IFERJ e a FIRJAN,
particularmente em seu Cluster Automotivo do Sul do Estado para compor o Conselho no setor
de “Indústria, Comércio e Serviços”. Além disso, o Sr. Gustavo lembrou a necessidade de se
colocar o Parque Estadual da Pedra Selada como integrante no setor de “Órgãos públicos
ambientais dos três níveis da federação”.
Após computadas todas as propostas, o Conselho, que ora se encontra com 20 (vinte)
instituições (10 públicas e 10 da sociedade civil), ficaria com 32 (trinta e duas) instituições, 15
(quinze) públicas e 17 (dezessete) da sociedade civil.
Nesse momento o conselho passou a deliberar acerca do número compatível de vagas que
deveriam compor esse órgão consultivo, bem como da paridade entre instituições públicas e da
sociedade civil nessa composição.
Após a discussão ficaram as seguintes propostas para abertura de vacâncias:
Público

Sociedade Civil

I. Reguladores de uso do território
1

APASM

1

IEF/PESP

1

INEA

a. Órgãos públicos ambientais dos três

1

PMI

níveis da federação

1

PMR/AMAR

1

PNI

1

PREF ITAMONTE

0

VACANTE

b. Órgãos do poder público de áreas
afins, dos três níveis da federação;
II. Usuários do Território
a. Setor de Moradores/proprietários;

0

VACANTE

0

VACANTE
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b. Setor de Turismo e hotelaria;
c. Setor de indústria, comércio e

0

VACANTE

serviços;

d. Setor de Montanhismo e esportes;

e. Setor Militar;

0

VACANTE

1

MAUATUR

0

VACANTE

0

VACANTE

0

VACANTE

1

FEMERJ

1

FEMESP/FEMEMG

1

GEAN

1

AMAN

0

VACANTE

1

UFRJ/MN

1

AEDB

0

VACANTE

0

VACANTE

1

CEIVAP

0

VACANTE
1

GVBS ANJOS

1

MACACO ART

1

PRONATURA

1

UEB

1

CRESC FERTIL

III. Ensino, Pesquisa e Extensão;

IV. Colegiado e Organizações Civis
a. Conselhos de políticas públicas

b. Organizações civis.

Público
TOTAIS

Sociedade Civil

10

Conselheiros

10

Conselheiros

5

Vacâncias

7

Vacâncias

Na sequência o Conselho discutiu quais as instituições seriam convidadas para ocupar os
assentos em vacância. Após uma rodada de sugestões, chegou-se a conclusão de que o PNI
convidará as instituições abaixo:

1. Reguladores de uso do território:
a. Setor de órgãos públicos ambientais dos três níveis da Federação:
1) P.E. Pedra Selada

2. Usuários do Território:
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a. Setor de moradores / proprietários:
1) AAI;
2) Serra Negra;
3) Mauá / Eng. Passos.
b. Setor de turismo e hotelaria:
1) Penedo.
c.

Setor de indústria, comércio e serviços:
1) INB;
2) FIRJAN (Cluster e Michelin)
3) Comerciantes do Registro

d. Setor Militar
1) CBMERJ (Resende)

3. Ensino, Pesquisa e Extensão:
a. UFRRJ / JBRJ / UERJ / IFERJ
b. UCBM

4. Colegiado e Organizações Civis:
a. Setor de conselho de políticas públicas:
1) CPH / MPS
Em seguida, dentro da pauta estabelecida,
ocorreu a apresentação do Sr. Igold Knock da
Associação dos Amigos do Itatiaia.
Nessa exposição, o Sr, Igold pontuou acerca da
finalidade e das intenções da Associação junto
ao Conselho Consultivo do PNI. Ele ressaltou
dois artigos do estatuto de sua associação (a. e
j.), que tratam da preservação ambiental e que
cita a questão da redução do impacto ambiental
gerado

por

seus

moradores

e

suas

propriedades.
Ainda dentro da exposição da AAI, fez uso da
palavra a Sra. Tatiana Clauzet. Em suas
palavras, a Sra. Tatiana colocou que “a intenção
de retorno da AAI para o Conselho Consultivo
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se deve ao desejo de somar e de fazer parcerias no sentido da preservação e da educação
ambiental do Itatiaia. Além disso, o desejo de colaborar, conforme o plano de manejo do PNI, no
que diz respeito aos assuntos relativos à gestão ambiental e de integração dos moradores do
entorno com a Unidade de Conservação propriamente dita”.
Após a exposição, a Sra. Inês Dalla Vecchia ponderou acerca da inclusão da AAI nesse
momento ou juntamente com as demais instituições que serão convidadas pelo PNI à posteriori.
O Sr. Gustavo Tomzhinski, Presidente do Conselho, relatou que a vaga para tal inclusão, hoje,
não existe. Após a revisão do Regimento Interno e da proposta de modificação das vagas é que
surgiria uma vaga, assim que aprovado pelo CR8 e publicado em DOU.
Simultaneamente, discutiu-se qual o procedimento burocrático seria o mais adequado para
propor tal inclusão, esperar a aprovação do novo regimento, com a nova tabela de vagas, ou já
fazer naquela reunião, sob o a égide do regimento em vigor.
Após a discussão, o Conselho decidiu votar pela inclusão ou não da AAI nessa plenária ou de
realizar o convite e executar a votação pela inclusão juntamente com as demais instituições
levantadas.
A votação empatou e o Presidente do Conselho fez uso de seu voto de minerva decidindo pela
não inclusão da AAI nessa plenária, a incluindo nos convites a emitir e submetendo sua inclusão
em plenária futura, após a publicação das vacâncias em DOU.
Seguindo a pauta, fez uso da palavra o Sr. Marcelo Mota, servidor do PNI, para apresentar a
proposta par ao manejo integrado do fogo para as áreas do Parque Nacional do Itatiaia no ano
de 2016.
3.3. INFORMES DA PRESIDÊNCIA
Seguindo a pauta, o Sr. Gustavo Tomzhinski procedeu com os informes da Presidência do
Conselho:
a. Atualização da lista de imóveis;
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b. Procedimentos de Manifestação de Interesse;
c. Parcerias para buscar projetos e destinações dos imóveis – cunho institucional e
alinhados com os objetivos institucionais do PNI;
d. Projetos
e. Aniversário do PNI
A exposição iniciou com a enunciação dos critérios para o estabelecimento de parcerias. Na
sequência o Analista Ambiental Luiz Eugênio Junqueira explicou os procedimentos legais
previstos no decreto sobre “Manifestação de Interesse” e que todas as parcerias que
envolvessem relações comerciais devem ser feitas através de licitação já as que não envolvem
a questão comercial pode ser feitas através de Termo de Reciprocidade;
Seguiu-se com a exposição da lista de destinação de imóveis definida no GT que está
trabalhando o assunto (lista em anexo). Foram apresentados três blocos de imóveis:
1. imóveis para demolição, não havendo contestações ou observações por parte dos
conselheiros;
2. imóveis voltados para o processo de Modelagem de Negócios;
3. imóveis voltados para as propostas de parcerias.
Nesse momento o Sr. Edson Santiago registrou que a parceria com o Museu Nacional não
deveria ser estabelecida antes de ser exposta nessa plenária. O Prof. Eduardo Barros, em
contrapartida colocou que o imóvel em tela servirá para uso do público em geral também, e que
tal parceria visa atender a necessidade de conservação dos imóveis do PNI. O Sr Gustavo
Tomzhinski acrescentou que a ocupação do Museu Nacional está atrelada a educação
ambiental, pesquisa ao uso público e reforçou a necessidade de conservação do imóvel
enquanto não se evolui na “Modelagem de Negócios”.
Na sequência o Sr. Gustavo Tomzhinski informou acerca dos projetos em andamento e que
enviaria para a lista de endereços eletrônicos do CCPNI uma mensagem versando sobre o
aniversário do Parque Nacional na qual solicitará sugestões para o evento.

3.4. INFORMES DA CTME
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O Sr. Edson Santiago não teceu maiores comentários acerca da CTME, particularmente pelo
avançar da hora. Resumiu dizendo que a CTME continua nas suas atividades de sinalização,
monitoramento de trilhas e de apoio ao uso público do PNI.

3.5. INFORMES CA CTEA
O Sr. Sérgio Sarahyba apresentou a planilha de atividades da CTEA para o ano de 2016.
3.6.

INFORMES DOS CONSELHEIROS

A Sra. Vera Lúcia propôs a criação de um grupo de mensagens instantâneas tipo WhatsApp.
Informou da criação do Refúgio da Vida Silvestre e sua preocupação acerca de propriedades
que ocupam APP’s. Lembrou que a consulta pública sobre o Zoneamento Ecológico Econômico
estará aberto até 30 de março e que o CCPNI deve se inteirar desse documento e se posicionar.
Chamou o Conselho a se posicionar acerca da Arie Cicuta na região de Volta Redonda e que
envolve a CSN. Quanto a esse último assunto o Sr. Gustavo Tomzhinski relatou que o ICMBio já
tem uma posição institucional sobre o assunto, que está sendo conduzido pela Coordenação
Regional.
O Prof. Sérgio Vaz passou um informe acerca da preservação do Lobo Guará na região do
médio Paraíba do Sul. Relatou casos em que atropelamentos e outros crimes ambientais
voltados contra essa espécie estão acontecendo mas não estão recebendo o devido registro por
autoridades em diversos níveis.
O Sr. Luiz Felipe passou um informe acerca da situação atual do plano de manejo do Parque
Estadual da Pedra Selada e entrou com uma proposta para uma pauta para a próxima reunião:
INEA e o licenciamento ambiental na região do Vale do Paraíba do Sul e o Zoneamento
Ecológico. Além disso, lançou um questionamento: como estimular a participação de grupos que
não possuem um suporte institucional para vir às plenárias?
A Sra. Inês Dalla Vecchia propôs, para a próxima reunião, reduzir o intervalo entre as plenárias,
para que se tenha menos assuntos, ou de estender a reunião para o dia inteiro.
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Finalmente, o Sr. Sérgio Vaz e a Sra. Vera Lúcia solicitaram que nas próximas reuniões os
informes gerais sejam um dos primeiros pontos a serem tratados visando uma maior presença
na plenária.

4.0. ENCERRAMENTO
O Sr. Gustavo Tomzhinski agradeceu a presença de todos e desejou um bom final de semana à
todos. Em seguida, às 14:17hs a reunião foi encerrada. Sem mais a declarar, eu, Nilton Diniz
Rodrigues lavro essa ata.

