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PRESIDENTE: Gustavo W. Tomzhinski  
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1. PARTICIPANTES 
 
1.1. PRESENTES 
 

Entidades Conselheiro (a)                   Contato 

1) Agência do Meio Ambiente do 
Município de Resende 
 

Adriana Santos 
Souza 

adriana. amar@yahoo.com.br 
998140384 
 

2) Federação de Esportes de 
Montanha do Estado do Rio de 
Janeiro – FEMERJ 
 

Edson Santiago efsantiago333@gmail.com 
 

3) Museu Nacional/UFRJ  
 

Sérgio Maia Vaz 
Eduardo Barros 
 

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

4) Parque Nacional do Itatiaia – 
ICMBio 

Gustavo W. 
Tomzhinski 
 
 

gustavo.tomzhinski@icmbio.gov.br 

 
 

5) Anjos da Montanha Inês Dalla Vecchia Ines_vecchia@hotmail.com 
Anjosdamontanha@gmail.com 

6) AAI – Associação de Amigos 
do Itatiaia 

Tatiana Clauzet Tatiana clauzet@gmail.com 

7)PRO NATURA Marcelo de Andrade 
 
 

mcadoc@gmail.com 

8) Crescente Fértil Luis Felipe Cesar 
 

lfcesar@terra.com.br 
 

9) AEDB Nilza Macario 
 

nilza_macario@hotmail.com 
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10) Prefeitura Municipal de 
Itatiaia 
 

Eliana Regina Maia 
Gouvêa 
 

 
Valter Lúcio da Silva 

emaiagouvea@yahoo.com.br 
(24) 98119.6305 
(24) 3352.6740 
 
valterluciosilva@hotmail.com 
(24) 99998.7733 
(24) 3351.1786 

11) MAUATUR 
 

Julio Buschinelli 
 
Ana Luiza Ferraz 

juliomb@uol.com.br 
(24)3387-1550 
Analuizaferraz@gmail.com 

12) FEMESP Maurício Clauzet 
 

mauricioclauzet@gmail.com 
(24) 99991-1555 

13) AMAN – Academia Militar 
das Agulhas Negras 

Major Borba Tborf1@hotmail.com 
(24) 98116.1636 

14) INEA – Instituto do Ambiente Domingos 
Baumgratz 

(24) 99815.8211 

15) CEIVAP Vera Lúcia Teixeira veluciateixeira@yahoo.com.br 

16) 23° GBM/CBM RJ Fábio Gandra gandratrsk@gmail.com 

   

 
Convidados 

 

 
Instituição                     

 
Contato 

1) Elisabete Hulgado Holanda ICMBio – Parque 
Nacional do Itatiaia 

elisabete.hulgado@icmbio.gov.br 

2) Diego Uliano Rocha IFRJ Diego.rocha@IFRJ.edu.br 

3) Rafael Cruz UBM rafaelcruz@hotmail.com 
(21) 97335.9804 

4) Hugo Penteado AAI – Associação 
de Amigos do 
Itatiaia 

 
hugopenteado@gmail.com 

5) Maria Agostinho da Silva ICMBio/PNI (24) 3354-1992 

6) Flávia Cristina de A. Cordovil 
Pires 

INB – Indústrias 
Nucleares do Brasil 

(24) 9999.7768 
(24) 3354.7077 

7) José Carlos P. Peres INB – Indústrias 
Nucleares do Brasil 

(24) 99255.0560  
(24) 3321.8689 

 

8) Daniela Carvalho de Andrade ICMBio/PNI (24) 3354-1992 

9) Cavalli.S.  Cavalli.s@gmail.com 

10) Maria do Carmo Silva CBM MPS Mcarmosilva28@yahoo.com.br 

11) Sônia Maria A. Costa 
Bitencourt 

AMA 10 – 
Associação de 
Moradores e 
Amigos Lote 10 

soniabitt@gmail.com 
(24) 3387.2340 
99241.8563 

12) Marcelo Brito  Marcelo.brito.rj@gmail.com 
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2. EXPEDIENTE 

2.1. REUNIÕES 

A próxima reunião, 4ª Assembleia Ordinária de 2016, está agendada para o dia 09 de 

dezembro. 

 

 

3. ASSUNTOS TRATADOS 

3.1. BOAS VINDAS DA PRESIDÊNCIA 

         BOAS VINDAS, ABERTURA DA REUNIÃO E APRESENTAÇÃO DOS 
PRESENTES 

 
a. Boas vindas 

O Sr. Gustavo Tomzhinski deu boas vindas a todos os presentes e ressaltou a 
presença dos novos pretendentes a fazer parte do conselho.  

 
b. Abertura da reunião 

Às 9h35 o Sr. Gustavo Tomzhinski deu início a reunião informando o atraso de 
35 minutos e cumprimentou a todos agradecendo a presença. Posteriormente deu-se 
início a apresentação individual dos integrantes do Conselho, dos convidados e 
visitantes que prestigiavam a reunião. 
 

c. Apresentação dos presentes 
Apresentaram-se para a reunião as entidades e seus representantes conforme o quadro 
acima, além de visitantes e convidados, conforme lista de presença assinada.  
  
 
3.2.  INFORMES DA SECRETARIA EXECUTIVA  

 
a. Aprovação da pauta 

O Sr. Santiago apresentou a pauta e posteriormente fez o levantamento de 
quantos titulares e suplentes estavam presentes. Na ocasião foi verificado o total de 12 
titulares e 3 suplentes com o intuito de verificar a maioria absoluta para validação das 
votações. Após votação, a pauta foi aprovada pela maioria do conselho e com 21 
instituições presentes. 

O vice-presidente abordou a situação do direito a voz, onde ficou acordado 
que quem não é conselheiro deve haver a concordância do plenário e autorização do 
presidente para ter direito a voz.  

 
b. Aprovação da Ata de 10 de julho de 2016: 

A ata foi projetada na tela para que todos os presentes pudessem verificar as 
modificações realizadas. Após votação a ata foi aprovada com maioria absoluta e por 
unanimidade. 
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O Sr. Santiago ainda fez a mostra dos conselheiros titulares e suplentes a 

todos os presentes, ocasião em que foi solicitada a atualização da lista que estava com 
dados de e-mail, telefones e nomes desatualizados. 

 
c. Situação dos convites para preenchimento de vacâncias 

O Sr. Santiago solicitou votação para fazer as devidas alterações das 
instituições que já haviam enviado a documentação necessária, uma vez que a lista não 
estava atualizada. A Prefeitura Municipal de Itatiaia modificou seu titular para Valter 
Lucio da Silva e para suplente a Sra. Eliana Regina Maia Gouveia. A MAUATUR fez a 
modificação do titular para a Sra. Ana Luiza Ferraz, permanecendo com a mesma 
suplente. 

Foi abordado a questão de o provedor de e-mail não receber as mensagens 
enviadas pelo administrador do grupo, o Sr. Santiago. Informou que algumas instituições 
não conseguem receber as mensagens encaminhadas por e-mail e solicitou que fosse 
criado ou informado um novo e-mail que permitisse receber os e-mails para não ocorrer 
a falta de comunicação.  

Em seguida foi colocado em votação a situação de pessoas que gostariam de 
participar da lista, mas não possuem entidades no conselho. Vários presentes se 
pronunciaram e diversas sugestões e ideias foram apresentadas.  

O Sr. Santiago iniciou junto ao Conselho a votação para que a pessoa que não 
for conselheira possa entrar na lista para recebimento de e-mails, mensagens, 
questionamentos e sugestões. Após votação, não houve nenhum conselheiro a favor da 
participação dessas pessoas na lista.  

Foi solicitado pelo Sr. Maurício Clauzet - “Tonto”, a criação e a divulgação de um 
link para discussões. O Sr. Santiago e o Sr. Gustavo informaram que possivelmente não 
seria uma atividade difícil de ser realizada, mas precisariam verificar junto ao setor 
responsável pela parte de informática do Parque a possibilidade de criação de tal link. 

O Sr. Santiago propôs às pessoas terem acesso as mensagens do Conselho 
sem ter a capacidade de fazer postagens ou opinar, fincando restrito ao conselho. Na 
ocasião foi informado que isso já ocorria e foi acordado por todos os presentes que 
deveria permanecer desta forma.  

Foi solicitado pela Sra. Flávia que as pessoas que tivessem seus nomes citados 
na ATA pudessem receber uma cópia da mesma. Após votação realizada, 12 
instituições, por unanimidade, aprovaram que todos que tivessem seus nomes citados 
na ata receberiam por e-mail uma cópia da mesma, ficando para a secretaria, a 
responsabilidade de acrescentar na lista o e-mail com cópia para pessoa citada. 

Foi perguntado pelo Sr. Mauricio - “Tonto”, sobre a situação da participação ou 
não da Garganta do Registro e do Cluster automobilístico. Foi informado que a Garganta 
do Registro não demonstrou interesse em participar. Em relação ao Cluster, foi 
informado que já havia sido enviado convite, e-mail e realizado até reunião, mas não foi 
obtida nenhuma resposta até o presente momento.  Além disso, foi informado que havia 
sido enviado um e-mail no dia 03 de outubro que também não havia sido respondido. 

 
 
 



 
Conselho Consultivo do Parque Nacional do Itatiaia - CCPNI 
3ª Assembleia Geral Ordinária 

2016 

3.3. APRESENTAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES CONVIDADAS A COMPOR O 
CONSELHO CONSULTIVO 

 
Foi realizada a apresentação das seguintes instituições que pleiteavam a entrada 

no conselho:  
IFRJ –O Sr. Diego fez a apresentação da Instituto Federal do Rio de Janeiro por 

meio de um vídeo.   
UFRJ– O Sr. Eduardo Barros fez a apresentação da Universidade Federal do Rio 

de Janeiro por meio de slides. Foi questionado a atuação da instituição fora da região do 
Rio de Janeiro e foi respondido que a UFRJ trabalha com uma abrangência nacional e 
até internacional. Foi questionado a reintrodução de animais em parques e foi informado 
ser um assunto polêmico, mas que deve ser realizado para que a espécie retorne ao 
seu habitat de origem.  

AMA10 – A Sra. Sônia fez a apresentação da Vila de Visconde de Mauá, 
informou ser moradora há 30 anos e que pela infraestrutura ser bastante pequena, está 
ocorrendo uma crescente populacional desorganizada e sem a devida conscientização, 
até mesmo na educação formal das próprias escolas. Pretende trazer subsídios e apoio 
de instituições para fazer tal conscientização. Foi feita a votação e, por unanimidade, de 
13 votos foi realizado o ingresso da instituição.  

CBH-MPS – A Sra. Maria do Carmo do Comitê do Médio Paraíba do Sul fez a 
apresentação do CBH por meio de slides. O Sr. Gustavo, presidente do conselho 
questionou em que a instituição pode ajudar e foi respondido que trabalham com linhas 
de projeto com plano de ação, já sabem das interferências das bacias, fiscalizam a 
situação dos esgotos e podem ser uma fonte de financiamento por meio de projetos. 
Após votação e por unanimidade a CBH-MPS passou a ingressar no conselho. 

INB – O Sr. Perez fez uma apresentação de 10 min com slides sobre a 
instituição. Foram feitos alguns questionamentos sobre a recuperação de área 
degradada sendo informado que existe uma legislação específica que trata do assunto e 
que a recuperação é institucionalizada e realizada conforme as normas vigentes. Em 
2005 foi criado um projeto de reflorestamento tendo um horto com mais de 6.000 
espécies vegetais. Foi informado que já foram premiados 4 (quatro) vezes quando o 
assunto em questão era reflorestamento. Abriram a INB à visitação e todas as 
instituições foram convidadas. O Sr. presidente perguntou como funciona o programa de 
monitoramento ambiental e o que poderia ajudar o Parque. Foi informado que as 
análises feitas são radiológicas, de águas pluviais e não fluviais, da biodiversidade, de 
gramados, do leite de vaca, do ar, do gado, perfazendo um total de 25 pontos de 
análise. Possuem um laboratório com licenciamento ambiental, necessitando de um 
projeto para que seja efetivado uma possível análise específica para o Parque. A Sra. 
Inês perguntou o que efetivamente está sendo feito para recuperar e onde abrange tal 
recuperação e concluiu dizendo que o eucalipto destrói o solo. Foi respondido que o 
foco da instituição é a produção do combustível, mas fazem o reflorestamento nativo e a 
doação de mudas. Informou ainda que existe a previsão de recuperação de bacias 
próximas a pedido dos municípios. Após votação e por unanimidade a INB passou a 
ingressar no conselho. 

UBM – O Sr. Rafael Cruz fez a apresentação sobre o Centro Universitário de 
Barra Mansa de forma verbal. Após votação e por unanimidade a UBM passa a 
ingressar no conselho consultivo. 
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Como a UFRJ e a IFRJ disputavam uma mesma vacância, o Sr. Presidente 
assumiu a discussão informando que no regulamento poderia ter o entendimento de que 
não seria possível ter uma instituição suplente a outra instituição. Sugeriu que fosse 
votado quem seria o titular e quem seria o suplente e posteriormente faria uma consulta 
junto à CR8. Foi colocado em votação e a IFRJ foi declarada a titular por unanimidade e 
a IFRJ indicaria futuramente um representante da UFRJ como seu suplente. 

 
 

3.4. INFORMES DA PRESIDÊNCIA DO CONSELHO 
 
a. Projetos CCA e Aniversário de 80 anos do PNI 

O Sr. Gustavo Tomzhinski informou a retomada da Câmara Temática da 
Cachoeira do Escorrega no dia 20/10, no auditório da Pedra Selada. Compartilhou a 
notícia sobre o DNIT de Minas Gerais informando que a partir de julho de 2017 a 
estrada da parte alta seria estadualizada e solicitou sugestões dos membros do 
Conselho a respeito do assunto. Informou que está aberta a discussão sobre eventos 
em áreas de montanha para a futura confecção de uma normativa sobre o assunto. 

Informou também que foi recebida a proposta de realizar a organização de 
uma corrida de montanha como evento integrante das comemorações do aniversário. 

Além disso, o Sr. Gustavo trouxe a informação da necessidade de se fazer 
um decreto de utilidade pública sobre as desapropriações judiciais para todos os 
parques nacionais. Disse também que será repassado o acórdão futuramente. 

Na sequência informou ao conselho sobre projeto para aterramento da rede 
de transmissão de energia e telefonia no parque. Alertou que os fios promovem a morte 
de animais, geram a necessidade de realizar podas, que ocorrem queda de galhos 
sobre fiação ocasionando falta de energia, entre outros problemas. Sugeriu uma 
reflexão sobre o assunto e futura manifestação do conselho. 

O Sr. Presidente solicitou uma maior participação na programação do 
aniversário do parque. Informou ter um evento menor em dezembro para lançar alguns 
produtos no qual já estão sendo produzidos e um evento maior dia 10 de junho, além de 
outros eventos ao longo do ano. 

O Sr. Sérgio Maia manifestou que gostaria de participar das reuniões e 
sugeriu que fossem nas segundas ou sextas-feiras, para que pudesse conciliar com 
suas atividades de trabalho.  

A Sra. Flávia da INB solicitou que fosse enviado um documento oficial 
solicitando apoio em coffee-break e camisas com as devidas especificações para que 
pudesse verificar a possibilidade de apoio as comemorações de junho.   

Foi solicitado a adequação da palavra “doação” no programa de 
comemoração pelo Sr. Maurício. O Sr. Presidente informou que o termo está correto e 
que doação para o processo de compensação de reserva legal está estabelecido em lei. 
Porém se comprometeu a passar utilizar o termo completo de “doação para o processo 
de Compensação de Reserva Legal”. 

O Sr. Santiago solicitou maior abrangência na divulgação da necessidade de 
patrocinadores para o calendário de 2017.  

O Sr. Sérgio questionou sobre o prazo da programação e foi informado que 
não está fechado e dependerá das ideias que o conselho receber. Solicitou que a ideia 
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já deverá vir de forma bastante concreta para que rapidamente seja colocada em 
prática. 

 
A Sra. Inês se prontificou a ajudar com seu conhecimento com a ferramenta 

CorelDraw para a confecção de artes gráficas, o que foi muito bem aceito pelo conselho. 
A Sra. Tatiana solicitou maiores informações sobre o SEMEIA. O Sr. 

presidente respondeu que a parceria que está sendo estudada com o SEMEIA tem o 
intuito de auxiliar o PNI com estudos necessários para um Plano de Negócios e 
concessões possíveis no PNI e estudar o modelo mais adequado. A visão da direção é 
a de concessionar aquelas atividades que não são vocação do Governo, como 
hospedagem, camping, transporte, alimentação venda de souvenieres, etc. Essas 
concessões seriam feitas de forma individualizada ou em blocos, buscando envolver 
empresários da região, na medida do possível. Comunicou que haveria uma primeira 
reunião com o Diretor do SEMEIA no dia 31/10 e convidou o Conselho a participar. 
Ficou acordado que dois representantes do CCPNI participariam: o Sr. Santiago e a Sra. 
Tatiana.  
 

3.5. APRESENTAÇÃO INEA – LICENCIAMENTOS AMBIENTAIS NA BACIA DO 
RIO BONITO 
 
Não ocorreu. Internamente no INEA ainda não houve um consenso sobre quem 

irá fazer a apresentação. Foi sugerido ao conselho fazer uma moção ao INEA pelo Sr. 
Maurício.  

A Sra. Vera concordou com o Sr. Maurício e acrescentou sugerindo uma ação 
mais incisiva junto ao instituto.  

O Sr. presidente não mostrou-se contrário às indagações do conselho e deixou 
claro que o INEA deve ser cobrado no planejamento e monitoração no sistema de 
licenciamento. Disse ainda ser contestado o fracionamento do licenciamento, pois não 
contempla o efeito sinérgico das atividades. Informou que não poderia fazer uma moção, 
mas se propôs a enviar novo ofício para o INEA em nome do conselho conforme 
acordado na reunião.  

O Sr. Maurício foi voluntário a redigir a moção após retornar de viagem de 45 
dias.  

A Sra. Inês sugeriu diminuir o intervalo entre as reuniões, pois a distância entre 
as mesmas acarretam um acúmulo de assuntos tornando a reunião demorada e com as 
pessoas pouco comprometidas conforme o tempo vai passando. 

 
 

3.6. ABORDAGEM SOBRE TOMBAMENTO PATRIMONIAL (CENTRO DE 
VISITANTES) 
 
O Sr. Presidente sugeriu ao conselho a estudar a possibilidade de realização do 

tombamento do Centro de Visitantes. Informou estar em fase inicial e que pontos 
positivos da atividade seriam a sua preservação, o aumento da visibilidade ao parque e 
a possibilidade de angariar recursos para manter o Centro de Visitantes. Por outro lado, 
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o tombamento poderia acarretar em dificuldades de fazer adequações necessárias ao 
Centro de Visitantes, como por exemplo reformas e climatização da biblioteca.  

Informou ainda ter recebido uma série de materiais sobre o tombamento e que 
será repassado para o conselho. Dito isso, solicitou aconselhamentos e sugestões sobre 
o assunto.  

Informou que nos dias 17 e 18 de novembro de 2016, ocorrerá um sarau de 
pesquisa no PNI, onde haverá uma palestra específica sobre o tombamento. 
 

 
3.7. ABORDAGEM SOBRE CONSTRUÇÃO DO PLANO DE AÇÃO PREVISTO NA 

IN 09/2014 – ICMBIO 
 
A Sra. Elisabete fez a apresentação do Plano de Ação do Conselho por meio da 

apresentação em slides. O Sr. presidente solicitou a participação de 2 representantes 
voluntários do conselho para acompanharem as atividades do plano de ação a fim de 
acelerar o processo para a efetivação das ações que foram decididas. O Sr. Santiago 
informou que a câmara temática de montanhismo realizou várias ações das quais 
haviam sido planejadas no plano e que com planejamento é possível tornar as ações 
uma realidade.  

 
 

3.8. INFORMES DA COORDENAÇÃO DA CTME 
 
O Sr. Santiago fez a apresentação dos informes por meio de slides. Dentre vários 

assuntos foi informado que a próxima reunião da CTME será realizada em 09 de 
novembro (quarta-feira) as 09h00, na Casa de Pedra e que todos estão convidados.  

 
3.9. INFORMES DA COORDENAÇÃO DA CTEA 

 
A Sra. Flávia fez a apresentação por meio de slides. Durante a apresentação foi 

entregue formalmente ao Chfe do Parque, o Sr. Gustavo Tomzhinski, um livro com o 
Relatório do Projeto Parque Nacional Vai à Escola (PNIVE) realizado entre os anos de 
2012 e 2015.  

Foi levantada a questão da viabilização de formação de mais guias e o Sr. 
Presidente informou que é necessário buscar um parceiro para validar o processo de 
formação de novos guias para o parque.  

 
 

3.10. INFORMES DOS CONSELHEIROS 
 

Sr.Sérgio – informou ao conselho que no início de agosto teve oportunidade de 
fazer um trabalho de campo em Goiás e entre Goiânia e Aragarças viu a destruição do 
bioma cerrado. Teve oportunidade de localizar uma área subordinada ao Exército muito 
bem preservada, tendo observado placas falando sobre preservação e as devidas 
proibições. Disse não imaginar que o Exército tivesse tal preocupação com a 
preservação daquele bioma. Concluiu que a disciplina e a ordem levam à 
conscientização. Disse que foi convidado para futura visita ao 58º Batalhão de Infantaria 
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Motorizado e que o comandante do Batalhão (Ten. Cel. Marcelo Zanon Harnisch) teria  
honra de mostrar o Programa Sentinela Sustentável e o levantamento das espécies 
existentes na sua área de instrução. Informou ainda que visitará o campo de provas 
Brigadeiro Velloso, na Serra do Cachimbo/PA, com autorização do Comando de 
Aeronáutica. Solicitou retransmitir a informação ao TC Nilton, tendo em vista que o 
comandante do 58º Batalhão de Infantaria Motorizado é seu conhecido. Sugeriu ao 
conselho pensar numa forma de melhor aproveitamento do voluntariado ao Parque. 
Falou sobre a situação de diminuição do efetivo do parque e considera a situação 
crítica. Solicitou fazer melhor aproveitamento dos voluntários. Exemplificou falando 
sobre o possível trabalho que pode ser realizado na biblioteca.  

Sra. Vera – Informou que a escassez do Paraíba fechou em 46% e que no ano 
passado havia sido em apenas 7%, mas mesmo assim, ainda não estão com uma zona 
de segurança e sugeriu a economia de água. Lembrou sobre o envio do ofício para 
ajudar nas comemorações dos 80 anos do parque.  

Sr. Santiago - fez uma solicitação ao Sr. Marcelo Andrade, para providenciar a 
retirada da cobertura do antigo Hotel Alsene. O Sr. Marcelo informou que já havia 
tratado do assunto junto ao Sr. Presidente e que providenciaria tal feito. 

 
 

4. ENCERRAMENTO 
Ao iniciar o encerramento, o Sr..Presidente informou que sempre deu todo o 

apoio para o sistema de voluntariado e que o parque está de portas abertas para 
receber todos eles. Mas que a iniciativa deve vir do voluntariado e de maneira formal. 
Informou que no site tem o termo de voluntariado e as instruções para se inscrever. 
Ressaltou que existe um programa de voluntariado com todas as regras necessárias 
para a atividade. 

Despediu-se e agradeceu a presença de todos.  
Após o encerramento o Sr. Santiago lembrou que a próxima reunião, 3ª 

assembleia ordinária de 2016, está agendada para o dia 09 de dezembro de 2016. Sem 
mais a declarar, eu, Major Borba lavro essa ata. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


