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

2016

REUNIÃO: 4ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
DATA: 09/12/2016
LOCAL: Centro de Visitantes – PARQUE NACIONAL DO ITATIAIA
INÍCIO: 14h00

PRESIDENTE: Gustavo W Tomzhinski
SUPLENTE DO PRESIDENTE: Elisabete Hulgado
COORDENADOR EXECUTIVO:
SECRETÁRIO EXECUTIVO: Nilton Diniz Rodrigues
VICE-SECRETARIO EXECUTIVO: Adriano Martins Borba

1. PARTICIPANTES
1.1. PRESENTES
Entidades

Conselheir@

Contato

1) Agência do Meio Ambiente Adriana dos Santos
do Município de Resende – Queiroz
AMAR
Flávio Jacob

adriana.amar@yahoo.com.br

2) Grupo Excursionista
Agulhas Negras – GEAN

dimiclimber@gmail.com
grupogeanresende@gmail.com
Paulo.martins@vokswagen.com.br

Admilson Corrêa
Paulo Martins

3) Museu Nacional/UFRJ

Sérgio Maia Vaz
Eduardo Barros

flaviojacob@veterinario.med.br

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

4) Parque Nacional do Itatiaia Gustavo W.Tomzhinski gustavo.tomzhinski@icmbio.gov.br
ICMBio
elisabete.hulgado@icmbio.gov.br
Elisabete Hulgado
Sean Maluf

sean@kis.com.br

6) Prefeitura Municipal de
Itatiaia / SMMA

Eliana Regina Maia
Gouvêa

emaiagouvea@yahoo.com.br

7) Anjos da Montanha –
GVBS

Inês Dalla Vecchia

anjosdamontanha@gmail.com

Gabriel F. Zazzari

Gabriel_fichter@hotmail.com

5) Federação de Esportes de
Montanha do Estado de São
Paulo – FEMESP
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8) INEA (SUPMEP)

José Mauro

9) Crescente Fértil

Luiz Felipe Cesar

2016

felipe@crescentefertil.org.br

10) Indústrias Nucleares do Flávia Pires
Brasil

flaviapires@inb.gov.br

11) CBHM – Paraíba do Sul Maria do Carmo Silva

mcarmosilva28@yahoo.com

12) AMA 10 – Associação
de Moradores do Lote
10

Sônia Bitencourt

soniabitt@gmail.com

Marcelo Brito

marcelo.brito.rj@gmail.com

13) UBM – Universidade de Rosa Gouvêa Esteves
Barra Mansa
14) AAI – Associação dos
amigos do Itatiaia

Tatiana Clauzet

15) INEA - PEPS

Rodrigo Rodrigues

rosa.esteves@ubm.br
tatiana.clauzet@gmail.com

16) IFRJ – Instituto Federal Diego Maia
do Rio de Janeiro

diegomaia@hotmail.com

17) UEB – União dos
Alexandre Pimenta
Escoteiros do Brasil - RJ

pimenta@yahoo.com

Convidados

Instituição

Contato

1) Gustavo Rodrigues

ICMBio - Sede

Gustavo.rodrigues@icmbio.gov.br

2) Luiz Sérgio Sarahyba

ICMBio - PNI

sarahyba@ymail.com

3) Demétrius de Oliveira da ICMBio - PNI
Costa
4) Mariana Candeia
AAI – Associação de
amigos do Itatiaia
5) Rodrigo Giovannetti
CTME – Câmara
Temática de
Montanhismo e
Ecoturismo
6) Eduardo Cotrim
CTME
7) Eliana Paciotti Fischer

AEDB – Associção
Educacional Dom
Bosco

Demetrius.costa@icmbio.gov.br
Candeia.mariana@gmail.com
rodrigogio@gmail.com

cotrim.bio@gmail.com

eliana.paciotti@aedb.br
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8) Monique Oliveira

AEDB

nick-oliveira95@hotmail.com

9) Thamiris Diniz de
Carvalho

AEDB

thamiris_bio@hotmail.com

10)INEA / PEPS

Paulo Rogério
Motoyama

motoyamapra@gmail.com

2. EXPEDIENTE
2.1. REUNIÕES
O calendário das Assembleias Gerais Ordinárias para o ano de 2017, foram acordadas com as
seguintes datas:

Assembleias Ordinárias

3.

Datas / Horários

1ª. Asssembleia

18 de março – Sábado / 9h00

2ª. Assembleia

23 de junho – Sexta-feira / 14h00

3ª. Assembleia

16 de setembro – Sábado / 09h00

4ª. Assembleia

08 de dezembro – Sexta-feira / 14h00

ASSUNTOS TRATADOS

3.1. BOAS VINDAS
Às 14h00 o Sr. Gustavo Tomzhinski deu início a reunião cumprimentando os presentes e agradecendo a
presença de todos. Em seguida passou a palavra para a Sra. Elisabete Hulgado, para leitura da pauta
da reunião e apresentação dos informes da secretaria.

3.2. INFORMES DA SECRETARIA EXECUTIVA / APROVAÇÃO DA ATA
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A Sra. Elisabete cumprimentou os presentes e apresentou a pauta da reunião, previamente
encaminhada e construída com os conselheiros. Após 30 minutos de iniciada a reunião, a ata da 3ª.
Assembleia Geral Ordinária, realizada em 08 de outubro de 2016, foi aprovada.

3.3.

Informes da Presidência

O Sr. Gustavo solicita conselheiros candidatos ao cargo de Coordenador Executivo do
Conselho, para substituir o Sr. Edson Santiago, esclarecendo que ele mesmo (e nenhum outro
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servidor público deveria exercer esse cargo, conforme prevê o Regimento Interno). A princípio
ninguém se manifestou, somente o Sr. Marcelo da Instituição AMA 10, onde a Sra. Tatiana
Clauzet e o Sr. Sean Maluf, sugerem que isso não seja fechado nesta sessão e sim para a
próxima assembleia em 2017, tendo a participação de mais instituições membros deste
Conselho Consultivo.

O Sr. Gustavo faz s seguintes comunicações:
 Reunião da Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro (CCA), foi
cancelada, devendo ocorrer uma próxima na outra semana;
 Menciona as sucessões de presidentes do ICMBio e o alinhamento entre instituições
para focar em 2017 em um plano de negócios para concessões de serviços, que não são
vocação do poder público;
 Menciona que o Parque Nacional do Itatiaia entra na segunda lista de prioridades de
concessões no ICMBio;
 Apresenta uma lista de possíveis concessões:
1. Lanchonete / Cafeteria / Loja de Souvenir
2. Restaurante
3. Bilheterias / Recepção / Estacionamento / Transporte Único
4. Camping Parte Alta / Abrigos de Montanha
5. Camping Escorrega / Chalé
6. Chalé Alpino
7. Rede de Hospedagem
8. Trilha Suspensa / Arvorismo
A Sra. Tatiana lembra que o chalé Alpino é uma preciosidade para não ter manutenção e o Sr.
Gustavo mencionou que iniciou um diálogo com uma empresa que demonstrou interesse no
projeto e que estaria disposto a fazer a manutenção em troca do uso da construção por um dia
na semana. A Sra.Tatiana questionou se já foi oferecido para a atividade de birdwhatching e o
Sr. Gustavo explica que Instituto Butantãn, em São Paulo, também apresentou interesse no
Chalé, como base para pesquisadores. O Sr. Sean oferece apoio e demonstra interesse em
nome da FEMESP na manutenção e uso do Chalé. O Sr. Sérgio Vaz questionou a que o item
de Hospedagem se refere e o Sr. Gustavo esclarece no próximo item, e depois questiona sobre
Casa do Pinheiral, dizendo que é uma casa de um grande valor histórico. O Sr. Gustavo
esclarece que a casa do Pinheiral pode entrar nessa Rede de Hospedagem. O Sr. Diego
mencionou que esses imóveis podem ser utilizados para eventos e o Sr. Gustavo esclarece que
isso funcionaria já que há estruturas que estão disponíveis para isso, mas que em conversa
com corretores experientes, foi informado que é muito difícil de ocorrer, dado ao momento que
vive o país.
A Sra. Tatiana questiona sobre a possibilidade de concessão dessas casas para pessoas
físicas e o Sr. Rodrigo Rodrigues diz não ser possível, de acordo com a legislação vigente. O
Sr. Gustavo esclarece que trata-se de darmos encaminhamento para os imóveis mais fáceis de
tratar, perde-se o interesse comercial nos que tem menos facilidade de se encaminhar. A Sra.
Tatiana questiona sobre a parceria com o SEMEIA, que não evoluiu e o Sr. Gustavo esclareceu
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que as listagens de prioridades foram estabelecidas não tanto por urgência, mas por estado de
avanço dos estudos. Disse também que o Edital não foi fechado e um evento para discussões
vai ser realizado, estão todos bem-vindos.
3.4 Apresentação do INEA
O Sr. José Mauro, representante do INEA, faz a apresentação sobre a estrutura e o
funcionamento orgânico dos licenciamentos ambientais e serviços associados:
- Mostra a interface inicial da INTRANET;
- Conta a história do INEA e menciona que está em um estado precário, como todo o Estado;
- Demonstra o procedimento de solicitação de licenciamento pelo portal e físico;
- Esclarece que a lei nova que permite o Município licenciar também;
- Decreto novo em 2014 (Lei 140) muda as regras de licenciamento;
- Menciona a correlação com outras instituições para classificação de medições de impacto,
como Poluição, Tamanho, etc;
- Mostra a documentação para perfuração, exemplos de obras, etc;
O Sr.Gustavo solicita alguma celeridade na parte de demonstração do processo, dado que o
foco na realidade seria outro.
- O Sr. José Mauro dá continuidade a apresentação e demonstra como se dá o processo de
análise de Outorga, que mostra o processo de banco de captação e lançamentos de cada obra;
- Menciona a existência do BDE, um bando de dados do Estado do Rio de Janeiro, que deve
mapear todos os dados de outorga e o sinergismo dessas obras;
- Mostra uma autorização de uso insignificante e menciona que como o número pode ser
consultado por qualquer pessoa que detenha o número;
- Mostra a Lei 140 e faz mais explicações sobre o processo, passando o conteúdo com
celeridade, pois o tempo reservado por sua apresentação estava estourado e os
questionamentos ainda nem haviam começado.
A Sra. Mariana, da AAI, questiona o volume de captação e Sr. José Mauro elucida que não tem
esse número, mas que esse estudo foi feito no governo do Rio de Janeiro e que esses dados
são públicos. O Sr. Paulo questiona como faria para a UC oferecer parceria e Jose Mauro
esclarece o processo; questionamentos sobre volume e montantes sobre as outorgas são
esclarecidos. O Sr. Gustavo pergunta quantas empresas já são, o quanto foi concessionado,
quanto mais pode concessionado, qual o nível de poluentes, como podemos saber como e se
está sendo monitorado? O Sr. Felipe César disse que já faz três reuniões que essa demanda
de solicitação de informações pelo Conselho Consultivo do PNI faz ao INEA e que a situação
atual já se desloca do plano municipal e Sr. José Mauro diz que o INEA não tem esses dados.
O Sr. Sean, da FEMESP, disse que já faz muitas reuniões e esses dados precisam chegar. De
que adianta fazermos reuniões, mandarem alguém para falar de algo que não responde o que
foi perguntado. A Sra.Tatiana diz que pessoas do entorno, que moram e dependem desses
dados para saber como e o que acontece, e o que se pode fazer sobre isso, que isso tem tido
impacto na vida dos locais. O Sr. José Mauro se disponibiliza a facilitar o processo de consulta
com a instituição e responsáveis. O Sr. Felipe César disse que essa informação deveria estar
pública, que já esteve, mas sumiu. Questionado sobre o empreendimento BRLAN, o José
Mauro esclarece “já foi feito uma vistoria lá, havia sim um problema na utilização dos filtros,
mas que isso foi resolvido”.
O Sr. Sean sugere uma reunião exclusiva para tratar desse assunt, e o Sr. Gustavo sugere criar
uma listagem de perguntas no lugar de uma reunião, a serem encaminhadas e respondidas por
email. O Sr. Rodrigo Rodrigues, PEPS, esclarece que o Estado do Rio de Janeiro não licencia à
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revelia do Município e que quem quiser dados de análise hídrica, que existem dados públicos
desde a década de 90 do Rio Campo Belo. O Sr. Gustavo pede a publicação desses dados no
e-mail. O Sr.José Mauro mostra alguns outros exemplos de casos de licenciamento e encerra
sua apresentação.
3.5 Apresentação de propostas para os 80 anos do PNI – Coordenação Gestão
Socioambiental
O Sr. Sérgio Sarahyba, coordenadora da gestão socioambiental do PNI, apresentou propostas
comemorativas para os 80 anos do Parque Nacional do Itatiaia, com atividades sob a gestão da
coordenação socioambiental do PNI:
- Haverá um maior número de escolas do entorno que visitarão o parque em função dos 80
anos e a equipe conta com a participação de voluntários para apoiar o atendimento da
demanda;
- Projeto Primatas – medição do impacto de ações, principalmente da supressão de ofertas de
alimentos;
- Participação na gestão participativa dos outros Parques;
- Reedição do Livro “Parque Nacional do Itatiaia”- Wanderbilt Duarte de Barros;
- Implementação de Trilha para deficientes Visuais;
- Ações interinstitucionais na formação de Multiplicadores;
- Acervo, Sr. Sérgio reiterou seu suporte.

3.6 Informes da Câmara Técnica de Montanhismo (CTME)
O Sr. Eduardo Cotrim se apresenta e informa que está assumindo a Coordenação da Câmara
Técnica de Montanhismo e Ecoturismo. Pontuou:
 O Programa de capacitação dos condutores de visitantes já teve 1ª palestra sobre
interpretação ambiental;
 Próxima Reunião da CTME para dia 17 de dezembro/2016, onde serão discutidos:
Proteção de Agulhas Negras; Retiradas de Grampos e da Tirolesa; Vistorias e
Monitoramento / Relatórios e Evento para 80 anos

3.7 Informes da Câmara Técnica de Educação Ambiental (CTEA)
A Sra. Flávia Pires, coordenadora da CTEA apresentou os projetos e atividades que estão
sendo desenvolvidas pelos membros desta câmara temática:
 O Parque Nacional do Itatiaia (PNIVE) vai à Escola; projeto que capacita graduandos de
biologia, comunicação, letras e outros cursos da AEDB – Associação Educacional Dom
Bosco, para levar o Parque Nacional do Itatiaia às escolas municipais do entorno,
através de palestras, promovendo a visita dos alunos à Unidade de Conservação, se
encontra no 4º ano de atividades, com visitas à parte baixa e parte alta do PNI;
 O Curso de Multiplicadores em Educação Ambiental, teve mais uma edição em 2016. O
curso aconteceu em novembro e dezembro, na AEDB e no PNI, com aulas teóricas e
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práticas sobre questões ambientais, totalizando na capacitação de 50 multiplicadores em
Educação Ambiental;
 O Projeto Coleta Seletiva Solidária, conta com locais receptores de lixo produzido por
moradores e visitantes do parque e que está em processo de construção de mais locais
recepctores, como também a existência de palestras de capacitação para o lixo mínimo;
 O projeto de trilhas sensoriais está em andamento e que em comemoração aos 80 anos
do PNI, atividades sobre o tema sensorial serão praticadas, no decorrer do ano.
3.8 Apresentação de propostas culturais comemorativas aos 80 anos do PNI
A Sra. Rosa Gouvêa, representando a Instituição de Ensino Universidade de Barra Mansa –
UBM, menciona que pretendem trazer a Orquestra Sinfônica da Universidade para a festa dos
80 anos, numa iniciativa de trazer música ao Parque. Menciona o interesse de interação da
UBM com o projeto O Parque vai à escola, projeto desenvolvido pela Câmara Temática de
Educação Ambiental. O Sr. Sarahyba toma a palavra para esclarecer que a professora Rosa é
filha do grande colaborador Hélio Gouvêa e propõe que seja feita uma homenagem a esse
grande colaborador, nas festividades de comemoração dos 70 anos do Parque. A Sra. Rosa
agradece e diz ficar feliz em ver essa homenagem, tanto como filha, como admiradora do
profissional que seu pai era. A representante dos Anjos da Montanha, Inês Della Vecchia,
reitera a importância desse colaborador, evidenciando que aprendeu muito com o Dr. Hélio e
que essa homenagem faz todo sentido.
3.9 Informes dos Conselheiros
O Sr. Sérgio Vaz informou que visitou o Parque Nacional de Brasília e exibiu fotos como
exemplos de sugestões de ações a serem implementadas no PNI. Mostra Sinalizações,
estruturas, trilhas, patrimônio de veículos (entre esses um quadriciclo que em sua opinião
deveria haver no Parque). Sugeriu aproveitar a comemoração dos 80 anos para resgatar a
história do PNI, menciona casos de memórias que precisam ser compartilhados. Reforça a
homenagem ao Dr. Hélio Gouvêa e menciona a colaboração de outro colaborador: Jorge
Spanner. O Sr. Sérgio disse que o maior presente que poderíamos dar ao Coronel Santiago,
seria a recuperação dos Abrigos Macena e Lamego e se propõe a pessoalmente trabalhar nas
obras. Sugere a abertura de uma estrada de serviço entre Maromba e Lamego, pois viu que é
possível conseguir transitar por esses trechos, com veículos para esse fim, como viu no PN
Brasília, em sua recente visita ao PN Brasília. Sugere uma medalha de Honra ao Mérito ao
colaborador Sebastião, o “China”, pela extensão de sua colaboração como parte da
comemoração dos 80 Anos. E, por fim, sugere a complementação da maquete com fotos e
atualiza que estão todas prontas, mecionando os nomes de Leonardo Cândido e Igor Spanner.
O Sr. Rodrigo Rodrigues, mencionou a criação do Guia de Observação de Aves do Parque
Estadual da Pedra Selada que aborda estatísticas que habitam a unidade de conservação.
O Sr. Gustavo Rodrigues, servidor do ICMBio Sede, em Brasília, comentou sobre o panorama
do ICMBio, com a substituição da Presidência e com o orçamento reduzido para o Instituito
Chico Mendes e para as Unidades de Conservação administradas por ele.
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4.0. ENCERRAMENTO
O Sr. Gustavo Tomzhinski encerrou a reunião às 17h e convidou a todos para prestigiarem a
homenagem ao Coronel Edson Santiago e à abertura da Exposição Alma do Mato, eventos que
dera, início às comemorações dos 80 anos do PNI. Sem mais a declarar, eu, Sean Maluf lavro
essa ata.

