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REUNIÃO: 2ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
DATA: 30/06/2017
LOCAL: ECOARTES – PARQUE NACIONAL DO ITATIAIA
INÍCIO: 14h30

PRESIDENTE: Gustavo W. Tomzhinski
SUPLENTE DO PRESIDENTE:
COORDENADOR EXECUTIVO: Flávio Schmitz
SECRETÁRIO EXECUTIVO: Fátima Chaves
VICE-SECRETARIO EXECUTIVO: Elisabete Hulgado

1. PARTICIPANTES
1.1. PRESENTES

Entidades

Conselheiro

1) Agência do Meio Ambiente Adriana dos Santos
do Município de Resende – Souza
AMAR

Contato
adrianacrear@hotmail.com

2) Academia Militar das
Agulhas Negras (AMAN)
Seção de Instrução
Especial (SIEsp)

Tenente Coronel Flávio costaschmitiz@hotmail.com
Schmitz Júnior
siesp.reu.pni@gmail.com
Capitão Castorino
Batista Gomes Neto

3) Grupo Excursionista
Agulhas Negras – GEAN

Paulo André da Silva
Martins

paulo.martins@vokswagen.com.br
pa.itau@hotmail.com

4) Museu Nacional/UFRJ

Sérgio Maia Vaz
Eduardo Barros

smvaz@mn-ufrj.br

5) Parque Nacional do Itatiaia Gustavo W.Tomzhinski
ICMBio
Elisabete Hulgado
Holanda
6) Indústrias Nucleares do José Carlos Prado
Brasil
Peres
7) CBHM – Paraíba do Sul Maria do Carmo Silva

gustavo.tomzhinski@icmbio.gov.br
elisabete.hulgado@icmbio.gov.br
perez@inb.gov.br

mcarmosilva28@yahoo.com
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8) AMA 10 – Associação de Sônia Bitencourt
Moradores do Lote 10
Marcelo Brito

soniabitt@gmail.com
Marcelo.brito.rj@gmail.com

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

pimenta@yahoo.com

10) Prefeitura Municipal de
Itatiaia

valterluciosilva@hotmail.com

Valter Lúcio da Silva

Eliana Regina Maia
Gouvêa
11) AEDB – Associação
Nilza Magalhães
Educacional Dom Bosco Macário

12) Associação Macaco
Arteiro

Inês
Maria
Vecchia

14) Crescente Fértil

Luís Felipe César

2) Érika Rebello
3) Célia Mattos

4) Luiz Sérgio Sarahyba

nilza_macario@hotmail.com

Alice K. Simon Esteves car@aedb.br
Ivo Tavares
ivo.tavares@terra.com.br

13) Anjos da Montanha

CONVIDADOS:
1) Eduardo Cotrim

emaiagouvea@yahoo.com.br

Dalla anjosdamontanha@gmail.com

lfcesar@terra.com.br

CTME – Câmara
Temática de
Montanhismo e
Ecoturismo
Câmara Temática de
Educação Ambiental
Câmara Temática de
Educação Ambiental

cotrim.bio@gmail.com

ICMBio - PNI

sarahyba@ymail.com

thamiris_bio@hotmail.com
cel.eng.mattos@uol.com.br

5) Maria Agostinho da Silva ICMBio - PNI

masagostinho@terra.com.br

6) Leonardo Cândido

ICMBio - PNI

leonardo.candido.icmbio@gmail.com

7) José Ferreira Sobrinho

Condutor de Visitantes jferreirasob@gmail.com
PNI
Câmara Temática de g-de-oliveira@me.com
Educação Ambiental
Câmara Temática de moacir.guiatur@hotmail.com
Montanhismo e
Ecoturismo

8) Gabriel Arantes de
Oliveira
9) Moacir Rodrigues
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ASSUNTOS TRATADOS

BOAS VINDAS
Às 14h30 o Sr. Gustavo Tomzhinski deu início a reunião cumprimentando a

tod@s os presentes. Em seguida passou a palavra ao Sr. Tenente Coronel Flávio Schmitz,
Coordenador Executivo, para que desse início à condução da reunião.
2.2.

INFORMES DA SECRETARIA EXECUTIVA / APROVAÇÃO DA ATA
O Sr. Tenente Coronel Flávio Schmitz cumprimentou a tod@s, apresentou a

pauta da reunião, acordada previamente, e estabeleceu o acordo de convivência para o
bom andamento das atividades. Pauta a seguir:

PARQUE NACIONAL DO ITATIAIA
CONSELHO CONSULTIVO
2ª. Assembleia Geral Ordinária - 2017
30 de junho – Ecoartes
PAUTA

TEMPO

ASSUNTO

EXPOSITORES

14h00

1. Boas vindas
Abertura da Reunião

Gustavo Tomzhinski

14h10 –
14h30

2. Informes da Secretaria:
a. Aprovação da pauta de reunião;
b. Aprovação da Ata de 18 de março de
2017
3. Informes da Presidência do Conselho
a. Compensação Ambiental – Prestação de
contas parcial e projetos futuros
b. Comemorações dos 80 anos - Prestação
de contas parcial e projetos futuros
c. Apresentação de balanço atualizado da
Consolidação Territorial

Secretaria

14h30 –
15h15

Gustavo Tomzhinski

15h15 –
15h30

4. Coordenação Uso Público – Apresentação de Leonardo Cândido
planejamento para Concessões de Serviços

15h30 –
15h45

5. Informes da Câmara Temática de
Montanhismo e Ecoturismo - CTME

Eduardo Cotrim
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15h45 –
16h00

6. Coordenação Gestão Socioambiental –
Apresentação de Ações/Atividades

Sérgio Sarahyba

16h00 –
16h15

7. Informes da Câmara Temática de Educação
Ambiental - CTEA

Célia Mattos

16h15 –
16h25

8. "A revitalização da biblioteca e a preservação
de documentos históricos afetos a
implantação do Parque Nacional do Itatiaia".
9. Informes dos Conselheiros

Sérgio Vaz

10. Encerramento

Gustavo Tomzhinski

16h25 –
17h00
17h00

Conselheiros por inscrição

A Sra. Elisabete Hulgado, vice-secretária, comunicou que a Sra. Fátima Chaves Secretária Executiva, eleita na última assembleia ordinária, em 18 de março de 2017,
informou que não poderá assumir o cargo, em virtude de motivos profissionais assumidos
no momento. Sendo assim, a Sra. Elisabete se candidatou a assumir o cargo de
Secretária Executiva, solicitando candidat@s a assumirem o cargo da vice-secretaria. A
Sra. Maria Agostinho da Silva, servidora do Parque Nacional do Itatiaia e a Sra. Adriana
dos Santos Souza, conselheira representando a AMAR – Agência de Meio Ambiente de
Resende, se candidataram. A Sra. Elisabete e a Sra. Maria Agostinho foram eleitas como
secretária executiva e vice-secretária executiva, respectivamente, ficando a Sra. Adriana a
assumir o cargo em outra oportunidade. O Sr. Gustavo W. Tomzhinski, informou que para
o cargo de suplente da presidência ele nomeará posteriormente um servidor do PNI. A ata
da primeira assembleia geral ordinária de 2017, ocorrida em 18 de março, foi aprovada
pela plenária, após 30 minutos de iniciada a reunião.

2.3. Informes da Presidência

O Sr. Gustavo falou das diversas ações que foram desenvolvidas para as
comemorações dos 80 anos do parque, como a finalização da revitalização da exposição
interpretativa e das obras do Centro de Visitantes, inauguradas no evento de 80 anos do
PNI, em 14 de junho de 2017. Os valores utilizados de compensação ambiental para as
obras e para a revitalização da exposição interpretativa, totalizaram aproximadamente R$
865.000,00 (oitocentos e sessenta e cinco mil reais)de recursos para implementação e o
Hotel Simon foi adquirido com 600.000,00 (seiscentos mil reais) de Regularização
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Fundiária. O restante do saldo de compensação R$ 1.552.600,00 (hum milhão quinehtos e
cinquenta e dois mil e seiscentos reais), foram redestinados pela Câmara de
Compensação Ambiental para implementação e serão destinados á reforma do Abrigo 3,
do chlá Alpino, do sistema de abastecimento e outras reformas, além da aquisição de
equipamentos e veículos. Com relação ao evento comemorativo no dia do aniversário do
parque, o Sr. Gustavo informou que não foi gasto dinheiro de compensação ambiental ou
recursos públicos. Informou que os valores gastos com buffet, palco, estrutura de tenda,
recepção, brindes, iluminação, som, produção de vídeo, fotografia etc, foram patrocinados
através de parcerias estabelecidas ao longo do semestre, ressaltando a diretriz do
ICMBio, na fala do presidente do ICMBio, sobre a importância da construção de parcerias
com instituições que possam apoiar ações para a gestão da Unidade de Conservação. As
Instituições Semeia e CDL Itatiaia e Resende apoiaram na organização do evento e foram
escolhidas através de chamamento público. O Sr. Gustavo apresentou planilha parcial dos
poios recebidos e gastos até o momento (ANEXO). Avaliou o evento como muito positivo,
resultando em grande visibilidade para o Parque e o ICMBio mesmo nesse momento de
crise enfrentada pelo país. Além disso, o projeto mostrou que é possível ajudar as
Unidades de Conservação através de parceiros que tenham interesse em associar sua
marca a imagem do parque. A professora Alice Esteves da Associação Educacional Dom
Bosco, comentou que o PNI ganhou uma projeção de spots feitos pela AEDB, com boa
repercussão, principalmente no Vale do Paraíba, ressaltando a importância e os benefícios
que o parque adquiriu com tal medida, permitindo uma grande visibilidade ao público.

O Sr. Gustavo apresentou dados da Consolidação Territorial: já foram adquiridas 10
propriedades, que totalizam 55,02 hectares. O Sr. Luis Felipe, da Crescente Fértil,
perguntou se as propriedades recém adquiridas, bem como as propriedades adquiridas
anteriormente, tem estruturas de apoio, onde o Sr. Gustavo informou que sim, como o
Sítio do Escorrega, o Sítio do Portão e o Chalé Alpino; porém algumas que estão previstas
para a compra atual, não tem. O Sr. Marcelo Britto, questionou sobre a aquisição das
áreas de cachoeiras, se já foram compradas. O Sr. Gustavo informou que parte do Lago
azul, próxima aos lotes particulares n° 23 e 25, bem como a Cachoeira Poranga, estão em
áreas particulares, já o acesso à Cachoeira Véu de Noiva, pertence ao parque, mas a
cachoeira não. Outras áreas de uso público, áreas que envolvem a visitação e áreas

Conselho Consultivo do Parque Nacional do Itatiaia - CCPNI
2ª Assembleia Geral Ordinária

2017

limítrofes do parque, que envolvem segurança são prioritárias para a regularização
fundiária.
O Ser. Sérgio Vaz, do Museu Nacional, perguntou porque se gasta com a aquisição
de pequenas propriedades, se não seria mais barato adquirir áreas de mata, investir em
grandes lotes. O Sr. Gustavo informou que o parque tem que se perpetuar como parque,
com 100% de posse de domínio público. Informou que áreas maiores também estão em
processo de aquisição e muitas foram recebidas através do procedimento de
Compensação de Reserva Legal. Informou que as áreas com construções também devem
ser adquiridas, apesar do desafio da destinação das edificações e relembrou que uma das
prioridades definidas para o Programa de regularização Fundiária é daqueles proprietários
que manifestaram interesse em vender. Informou que atualmente não teve uma situação
em que se fizesse a opção entre adquirir uma área de mata ou de propriedade com
estrutura, mas vai chegar um momento que sim.
O Sr. Peres, da INB perguntou como está a questão da estrada. O Sr. Gustavo
mencionou que a estrada é o maior presente que o DNIT está dando aos 80 anos do
parque. O processo está na fase obrigatória que é deixar a estrada transitável, para poder
entrar na segunda fase de asfaltar toda a estrada. O Sr. Válter, da Secretaria de Meio
Ambiente de Itatiaia, informou que o prazo entre as duas fases é de 45 dias, tempo
necessário para se mensurar todo o projeto. A Sra. Inês, dos Anjos da Montanha,
questiona sobre como ficará a manutenção da estrada da parte alta do parque, quando
passará para a gestão estadual. O Sr. Gustavo informa que o contrato de manutenção
com o DNIT acabará, mas que há possibilidade de continuar a manutenção, mediante
conversas que estão sendo firmadas entre os Ministérios do Governo Federal.

2.4. Coordenação de Uso Público

O Sr. Leonardo Cândido, Coordenador do Uso Público, apresentou o planejamento
para as Concessões de Serviços para as partes alta e baixa do parque e região de
Visconde de Mauá. Mencionou que para o Hotel Simon, estudos de viabilidade para
identificação de potencial serão contratados pelo ICMBio; bem como estudos de
viabilidade para cafeteria, loja de souvenir e lanchonete no Centro de Visitantes do parque.
Comentou sobre o evento de montanhismo alusivo aos 80 anos do parque, que
aconteceu nos dias 3 e 4 de junho, na parte alta, com palestras, oficina de astronomia,

Conselho Consultivo do Parque Nacional do Itatiaia - CCPNI
2ª Assembleia Geral Ordinária

2017

conquistas de vários cumes simultaneamente, onde levaram placas de parabéns ao PNI,
que resultou num filme que está sendo exibido no auditório do Centro de Visitantes.
Mencionou que a ideia é que todos os anos, eventos deste tipo aconteçam, como abertura
para a temporada de esporte de montanha, evento simples, mas marcante, que contou
com o apoio da AMAN para as estruturas de barracas – alojamento.
O Sr. Leonardo informou que surgiu na internet a divulgação de um grande evento
de corrida de montanha, no interior do PNI, mas que isso não procede, nenhuma
autorização foi emitida. Já fez contato com o pessoal da empresa divulgadora e solicitou
que retirassem as informações da internet. A ideia é de se fazer um chamamento público
para autorização de uma empresa para esse tipo de evento, uma vez que não há tantas
rotas na unidade que possam atender várias empresas. A Sra. Sônia Bittencourt, da AMA
10, perguntou se há necessidade de autorização para tal esporte em unidade de
conservação, onde Sr. Leonardo informou que sim. Informou que há uma Instrução
Normativa Temporária do ICMBio para regularizar a atividade na Região da Serra da
Mantiqueira.
O Sr. Luis Felipe, informou que ocorreram 4 corridas de Montanha, no território da
APA Mantiqueira e sem autorização. Informou que as empresas foram autuadas pela APA
por causarem danos à área de preservação, com a abertura de várias trilhas e em áreas
de fragilidade ambiental.
O Sr. Leonardo informou ainda que está sendo discutida na CTME a
regulamentação da atividade de voo livre de parapente no PNI. Após a conclusão das
avaliações será produzida uma proposta para ser apresentada ao Conselho Consultivo
para aprovação.
Por último, informou que surgiu notícia de previsão de neve na parte alta do parque
(Climatempo), para o final de semana e que a Rede Globo de televisão, através da
repórter Maju, entrou em contato com a UC e que está sendo divulgado no Jornal
Nacional. A equipe do parque conta com o apoio dos parceiros para o final de semana.
2.5. – Coordenação Câmara Temática de Montanhismo e Ecoturismo

O Sr. Eduardo Cotrim, Coordenador da Câmara Temática de Montanhismo (CTME),
apresentou os informes ref. às ações de montanhismo que vem sendo desenvolvidas em
comemoração aos 80 anos do parque, bem como atividades de manutenção dos serviços
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de montanhismo do PNI. Informou que o programa de condutores de visitantes do parque
está sendo avaliado e que alterações de melhoria estão sendo propostas na portaria de
autorização. Comentou que a revitalização da sala de montanhismo teve a contribuição da
CTME, na elaboração de textos e na doação de materiais, como os manequins e seus
trajes de montanhismo. Comentou que o evento de montanhismo alusivo aos 80 anos do
parque, ocorrido nos dias 3 e 4 de junho, teve o apoio para a realização da CBME –
Confederação Brasileira de Montanhismo e Escalada. Informou que grampos de escalada
em alguns cumes da parte alta foram removidos e substituídos com chapeletas modernas,
por oferecer mais segurança. Os grampos removidos estão em exposição na sala de
montanhismo.
Por último, informou que normas de uso para a cadeira de rodas Juliette, foram
criadas e já estão disponíveis no site e na portaria da parte alta do PNI.

Sala de Montanhismo – Centro de Visitantes
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Evento de Montanha – Parte Alta

Grampos Prateleiras
2.6. – Coordenação Gestão Socioambiental

O Sr. Sérgio Sarahyba, Coordenador da Gestão Socioambiental do PNI, apresentou
os pilares da gestão socioambiental: gestão participativa (CCPNI e suas câmaras
temáticas); gestão de conflitos (conduta de visitantes que se estende até questões de
regularização fundiária) e educação ambiental (várias ações do núcleo de educação
ambiental do parque e a participação voluntária de vários parceiros).
Informou que o núcleo de educação ambiental recebe visitas monitoradas
semanalmente e que houve uma redução de escolas nos últimos três meses, em virtude
da reforma do Centro de Visitantes, mas que atenderão às demandas no segundo
semestre de 2017. Com relação a projetos e ações da gestão, estão previstos:
 Curso Multiplicadores de Educação Ambiental do PNI – setembro de 2017;
 Conclusão do Projeto Jardim Sensorial, que está sendo concluído em
parceria – ainda para este segundo semestre;
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 Reedição do livro do Dr. Wanderbilt Duarte de Barros – setembro de 2017;
 Participação em vários conselhos de unidades de conservação como
Mosaico Mantiqueira, Parque Estadual da Pedra Selada, APA da Serra da
Mantiqueira – no semestre;
 Projeto de escola móvel que deverá visitar comunidades do entorno do PNI;
 Exposição etinerante 80 anos educando para a vida: Espaço Z em Resende,
Casa da Cultura em Itatiaia e Universidade de Barra Mansa – junho, julho e
agosto/17;
Sr. Sérgio, agradece ao apoio dos voluntários e ressalta a importância do
voluntariado, na unidade de conservação.
2.7 – Coordenação Câmara Temática de Educação Ambiental

A Sra. Célia Mattos, Coordenadora da Câmara Temática de Educação Ambiental
(CTEA), inicia sua apresentação com os informes da CTEA, ressaltando a importância da
gestão ambiental participativa com as comunidades do entorno da Unidade de
Conservação, através da realização dos vários projetos que vem sendo realizados em
caráter formal e não formal.
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Projetos desenvolvidos em caráter formal, podem ser considerados: O Parque
Nacional do Itatiaia vai à escola (PNIVE) e Água, Consciência e Vida (AEDB),
coordenados pela Professora Dra. Nilza Macário; e os projetos que contemplam ações de
educação ambiental com caráter não formal, são as diversas ações e atividades que vem
sendo desenvolvidas como: seminários, curso de inglês temático; palestras nas escolas;
escola móvel; de forma a sensibilizar pessoas para a adoção de conduta mais responsável
em relação a preservação e a conservação ambiental.
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2.8. “A revitalização da biblioteca e a preservação de documentos históricos
afetos a implantação do Parque Nacional do Itatiaia.

O Sr. Sérgio Vaz discursou sobre o processo de revitalização da biblioteca do PNI,
iniciado há uns 3 anos, por ele com a ajuda da equipe do parque. Houve a recuperação
das estantes e mesas de madeira, além de armários de aço antigos para acomodação de
obras raras, por exemplo a Flora Brasiliensis e a Flora Fluminensis. Comentou sobre um
livro de registro de visitantes ilustres que foi doado, em 1921, pelo Museu Nacional à
Reserva Florestal do Itatiaia. Esse livro foi recentemente restaurado pelo Museu Nacional
e devolvido ao PNI. Trata-se de um manuscrito valioso onde estão registradas diversas
impressões e assinaturas de personalidades da história do Brasil, entre eles o Marechal
Rondon, Presidente Getúlio Vargas, General Aguiar da AMAN, Alceo Magnanini, Bertha
Lutz etc, nas décadas de 1930 – 1940. Dando continuidade à sua apresentação, o Sr.
Sérgio Vaz fala do entusiasta Dr. Wanderbilt Duarte de Barros que colocava no orçamento
da unidade, a aquisição de livros, na década de 50. Época em que criou o boletim de
pesquisa dentro do parque, o qual permutava por livros e periódicos com outras
instituições. O Sr. Sérgio disse que encontrou também vários documentos históricos,
ofícios recebidos, ofícios expedidos, desde a década de 1940, retratando a história da
implantação do parque, como por exemplo, documentos onde o Dr. Wanderbilt cobrava
que o abono salário família fosse aplicado para melhorias com filhos menores,
alimentação e vestimentas, entre outros documentos que merecem destaque para leitura.
Encerra sua fala, comentando sobre o projeto de se plantar 80 mudas de árvores no
parque, no próximo dia 21 de setembro, com alunos de escolas do entorno da unidade.
Aproveita para relatar que em 1955, o Dr. Wanderbilt ironizou uma determinação do então
Ministro da Agricultura, sobre a proposta de plantio de uma só árvore na unidade, e ao
invés de uma, se propunha a plantar mil, dentro da UC, no dia da árvore daquele ano.

2.9. Informes dos Conselheiros
.
O Sr. Tenente Coronel Flávio Schmitz dando sequência a pauta da reunião, passa a
palavra aos conselheiros, mediante inscrição, para informes.
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A Sra. Inês, dos Anjos da Montanha informa que devido a notícia da possibilidade
de neve na parte alta do parque, há voluntários interessados a subir e dar apoio à
visitação e estarão à disposição na montanha. Ressalta a importância do trabalho
voluntário.
O Sr. Luis Felipe, da Crescente Fértil, informou que no final de 2018, haverá um
evento internacional sobre ecossistemas de montanhas, em parceria com uma
universidade de Portugal e a Embrapa sediada em Friburgo. Questiona sobre a
possibilidade do ICMBio também apoiar o evento, informando que o Instituto de Meio
Ambiente do RJ (INEA) já confirmou.
Sr. Luis Felipe também informou que em poucos dias participará em um evento
sobre ambientes de montanha em Bogotá e Paranhos, que sofrem com a alteração do
clima de montanha. Trará os informes para a próxima reunião.
O Sr. Válter, secretário de Meio Ambiente de Itatiaia, informou que devido ao risco
de deslizamento de terra e interrupção na captação de água que abastece o município de
Itatiaia, no próximo dia 12 de julho, participará de reunião em Brasília para tratar sobre a
liberação de recursos para futuras obras. Agradeceu ao Sr. Gustavo e a Sra. Silvana
Canuto, diretora de planejamento do ICMBio, pela intermediação para o agendamento da
reunião.
O Sr. Marcelo Brito, representante da AMA 10, lembrou que há 1 ano, o INEA, foi
convidado a fazer uma apresentação sobre a capacidade dos recursos hídricos do Rio
Campo Belo, em virtude dos licenciamentos emitidos; porém tal apresentação nunca foi
feita. O Sr. Gustavo informou que o INEA fez uma apresentação em dezembro de 2016,
mas não sobre os licenciamentos na Bacia do Campo Belo e que por diversas vezes foi
solicitado pelo conselho a fazer a apresentação.
O Sr. Sérgio Vaz, ressaltou a ideia de se fazer um evento no PNI, dia 21 de
setembro de 2017 “Dia da árvore”, com o plantio de 80 mudas, próximo ao Hotel Simon.
Informou que tentará convidar à Sra. Maria Tereza de Pádua, para fazer uma palestra
sobre a questão ambiental e que em contato com o Sr. Sérgio Sarahyba, pensam em
convidar para o evento alunos de escolas do entorno, escoteiros, conselheiros, voluntários
e funcionários do parque. O Sr. Sérgio Vaz, solicita a autorização da direção do Parque e a
anuência dos conselheiros para planejar tal evento, onde recebe total apoio.
A Sra. Sônia Bittencourt, da AMA 10, ressaltou que muito se falou em educação
ambiental na reunião e gostaria de solicitar apoio para ações de educação ambiental na
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região de Visconde de Mauá. Gostaria de discutir sobre a possibilidade desta disciplina
fazer parte do currículo escolar. O Sr. Gustavo informou que esta ação deverá ser tratada
junto às secretarias de educação de cada munícipio. A Sra. Célia Mattos, coordenadora da
CTEA, convidou a Sra. Sônia para participar das reuniões da Câmara Temática para
planejamento de atividades/ações para a região.
O Coronel Schmitz agradeceu a tod@s por cumprirem o tempo determinado para a
prestação das informações e passou a palavra ao Sr. Gustavo.

4.0. Encerramento
O presidente do Conselho Consultivo fez o fechamento da reunião ressaltando a
importância dos conselheiros em contribuírem para a construção da pauta das reuniões.
Agradeceu a presença de tod@s os presentes e eu Elisabete Hulgado, secretária
executiva, lavro a presente ata.
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19/06/2017
Patrocínios / apoios

R$ 150.749,50

AGEVAP - CAIXA

R$ 40.000,00

MAN

R$ 30.000,00

Jaguar Land Rover

R$ 25.000,00

Michelin

R$ 25.000,00

AEDB

R$ 10.380,00

SOS Mata Atlântica

R$ 14.987,50

Resendense

R$ 5.382,00

Objetivo/ resultado esperado/ atividades

FONTE

Custo real
Plano B

Quant

SALDO

R$ 8.592,71

Evento dos 80 Anos - JUNHO de 2017

R$ 142.156,79

Pré-evento, Cerimonial e Protocolo
Protocolo RSVP / pré-evento
Cerimonialista
Equipe cerimonial
Mestre de Cerimônias
Assessoria de imprensa
Produção Apoio
ProduçãoTDRs e acompanhamento de arte e pre-projeto

R$

SOSMA
Rituaali

R$
R$
R$
R$

1.400,00
1.600,00
1.800,00
-

R$
R$

700,00
4.680,00

ESTRUTURA e BUFFET
Buffet / mobiliário mesa, cadeiras …
Buffet / almoço STAFF + excedente almoço
300 m2 - piso palete forrado
Palco 10m X 4m
1 Tenda galpão - 20m - 40m
Sonorização
Iluminação
Backdrop com Box Truss com lona (10x4 lona atrãs palco)
Gerador (180 Kva)
Extintores
Produção de VTs
Telões
Transmissão ao vivo
Filmagem
Fotografia
Pequenas despesas
DJ
Banda regional
Tendas de Apoio externo
Logistica transporte

R$
R$
R$
R$

R$

1
AMAN
AMAN

10.180,00

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

96.832,14
22.000,00
4.000,00
8.000,00

40.000,00

3.057,00
1.500,00
1.600,00
4.887,50
5.500,00
1.500,00
2.038,14
409,50
2.340,00
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Limpeza
UTI Móvel
Banheiros químicos
Banda
Rádios comunicação
Bombeiros civis (mín 2)
Decoração e ornamentação
Estacionamento (4)
Segurança
Licenciamento Bombeiro
Peças gradex para limitação de área
Orquestra Sinfônica

AMAN
AMAN
AMAN
AMAN
AMAN
Anjos
Montanha
Chusquea
PNI
PNI
PNI
Salesiano
UBM

2017

0

1
80

Brindes
Sacola
Camiseta Dry Fit Branca Manga Curta
Calendário 2017/2018 Couchê 150 g sem verniz
Livro aves
Copo Long Drink 350ml

R$
AEDB
AEDB

500
400

Ribenboim

200

10.430,00

R$
R$
R$

2.030,00
8.400,00
-

R$

-

Mídia

R$

11.347,65

Campanha 80 anos TV Riosul ( G1, internet e 14 spots na TV)
Divulgação O Globo

R$
R$

3.347,65
8.000,00

Sinalização

R$

13.367,00

R$
R$

1.000,00
108,00
R$
12.259,00

Estrutura para lonas parte baixa e alta
Impressão mapa Antônio Leão
Confeção de lonas e placas

ArcoMetal

1

