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SECRETÁRIO EXECUTIVO: Flávio Schmitz 
VICE-SECRETARIO EXECUTIVO: Castorino Batista Gomes Neto 
 

 

 
 
1. PARTICIPANTES 
 

1.1. PRESENTES 
 

Entidades 
 

Conselheiro Contato 

1) Agência do Meio Ambiente 
do Município de Resende – 
AMAR 

 

Adriana dos Santos 
Souza 
Flávio Jacob 

adrianacrear@hotmail.com 

 
flaviojacob@veterinario.med.br 
 

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

Tenente Coronel Flávio 
Schmitz Júnior 
Capitão Castorino 
Batista Gomes Neto 

costaschmitiz@hotmail.com 

siesp.reu.pni@gmail.com   

3) Grupo Excursionista 
Agulhas Negras – GEAN 

 

Admilson da Silva 
Corrêa 
 
Paulo Martins 
Raphael S. Faulstich 

dimiclimber@gmail.com 

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

rafaulstich@hotmail.com 

 

4) Museu Nacional/UFRJ 
 

Sérgio Maia Vaz 
Eduardo Barros 
 

smvaz@mn-ufrj.br 

5) Parque Nacional do Itatiaia 
ICMBio 

Gustavo W.Tomzhinski 
 
Elisabete Hulgado 
Holanda  

gustavo.tomzhinski@icmbio.gov.br 
 
elisabete.hulgado@icmbio.gov.br 
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6)  Indústrias Nucleares do 
Brasil 

Flávia Pires 
José Carlos Peres 
 

flaviapires@inb.gov.br 
perez@inb.gov.br  

7)  CBHM – Paraíba do Sul Maria do Carmo Silva 
 
 

mcarmosilva28@yahoo.com 

 

8)  AMA 10 – Associação 
de Moradores do Lote 
10 

Sônia Bitencourt 
Marcelo Brito 

soniabitt@gmail.com 

Marcelo.brito.rj@gmail.com 

9) UEB – União dos 
Escoteiros do Brasil - RJ 

Alexandre Pimenta pimenta@yahoo.com 

 

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

Fabio Lima Rocha fabiolimarocha@gmail.com  

11) CDL -Câmara dos 
Dirigentes Logistas 

Eduardo Pimenta eduardo.pimenta@outlook.com  

12) Prefeitura Municipal de 
Itatiaia 

Valter Lúcio da Silva valterluciosilva@hotmail.com  

13) FEMESP – federação 
de Montanhismo do 
Estado de São Paulo 
 

Maurício Clauset Ferraz 
de Melo 

mauricioclauzet@gmail.com  

14) MAUATUR – 
Associação Turística e 
Comercial da Região de 
Visconde de Mauá 
 

Ana Luíza Ferraz analuizaferraz@gmail.com  

15) AEDB – Associação 
Educacional Dom Bosco 

Nilza Magalhães 
Macário 

nilza_macario@hotmail.com  

16) CEIVAP – Comitê de 
Bacias do Vale do 
Paraíba 
 

Vera Lúcia Teixeira veluciateixeira@yahoo.com.br  

17) UFRJ – Universidade 
Federal do Rio de 
Janeiro 

Hélcio Carlos Barros 
 
Eduardo Martins de 
Barros 

hélcio@prg.ufrj.br  
 
npa.ufrj@gmail.com 
 

18) Parque Estadual da 
Pedra Selada - PEPS 

Nilton de Souza Aguiar nilton.gpinea.rj@gmail.com 
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19) AAI Hugo Penteado Aai1951@gmail.com 

 
 
CONVIDADOS: 
 

1)  Maria de Fátima Chaves CTME – Câmara 
Temática de 
Montanhismo e 
Ecoturismo 

mfchaves8@gmail.com  
 

2)  Thamiris Diniz de 
Carvalho 
 

Câmara Temática de 
Educação Ambiental 

thamiris_bio@hotmail.com 

 

3)  Célia Mattos Câmara Temática de 
Educação Ambiental 
 

cel.eng.mattos@uol.com.br   

4)  Paulinho Gomes MAUATUR 
 

 

5)  Grazi Vieira GEAN 
 

grazifeo@gmail.com  

6)  Leonardo Cândido PNI – ICMBio 
 

 leonardo.candido.icmbio@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 

 

Datas / Horários 

1ª. Assembleia 18 de março – Sábado  09h00 

 

2ª. Assembleia 23 de junho – Sexta-feira  14h00 

 

3ª. Assembleia 02 de setembro – Sábado  09h00 

 

4ª. Assembleia 08 de dezembro – Sexta-feira  14h00 

mailto:mfchaves8@gmail.com
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mailto:grazifeo@gmail.com
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3. ASSUNTOS TRATADOS 

 

3.1. BOAS VINDAS 

         Às 09h20 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. 

Tenente Coronel Flávio Schmitz, para que o mesmo apresentasse a nova equipe da AMAN 

e desse continuidade às atividades da secretaria executiva. 

 

3.2. INFORMES DA SECRETARIA EXECUTIVA / APROVAÇÃO DA ATA 

         O Sr. Tenente Coronel Flávio Schmitz se apresentou, fez os cumprimentos 

aos presentes e apresentou o Capitão Gomes Neto para que este passasse as 

informações e atividades da secretaria executiva. O Capitão Catorino Batista Gomes Neto 

também se apresentou e explanou a pauta da reunião, propondo a aprovação da mesma, 

que fora previamente encaminhada por e-mail e construída com os conselheiros. A pauta 

da reunião foi aprovada neste momento. 

Após esta demanda, o Capitão Gomes Neto, Vice-Secretário Executivo, propôs a 

aprovação da ata da 4ª Assembleia Geral realizada em 09 de dezembro de 2016, sendo a 

mesma aprovada por todos os presentes. 

Pauta: 

TEMPO 
 

ASSUNTO EXPOSITORES 

09h00 1. Boas vindas  
Abertura da Reunião 
 

Gustavo Tomzhinski 

09h05 – 09h35 2. Informes da Secretaria: 
a. Aprovação da pauta de reunião; 
b. Aprovação da Ata de 9 de dezembro 

de 2016; 
c. Eleição Coordenação do Conselho; 
d. Site PNI – CCPNI; 
e. Criação novo endereço eletrônico – 

grupo; 
f. Calendário Reuniões Ordinárias 2017  
       

Secretaria  
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09h35 – 09h45 3. Apresentação CDL – Câmara dos 
Diretores Lojistas de Itatiaia e Resende 

 

Eduardo Pimenta 

09h45 – 10h30 4. Informes da Presidência do Conselho 
a. Compensação Ambiental – Elecnor 

- Centro de visitantes – Obras e 
- Exposição Interpretativa; 
- Regularização Fundiária 

b. Comemorações dos 80 anos; 
planejamento; cronograma; 

c. Plano de Negócios – 
Concessões/ICMBio 

 

Gustavo Tomzhinski 

10h30 – 10h45 5. Informes da Coordenação da CTME 
 

Oswaldo Sampaio 

10h45 – 11h00 6.  Informes da Coordenação da CTEA 
 

Célia Mattos 

11h00 – 11h20 7.  Febre Amarela e o PNI 
 

Léo Nascimento 

11h20 – 11h40 8. Apresentação Plano de Manejo Integrado 
do Fogo - PNI 

Marcelo Motta 

11h40 – 12h00 9. Informes dos Conselheiros 
 

Conselheiros por 
inscrição 

12h00 10.  Encerramento 
 

Gustavo Tomzhinski 

 

Neste momento a Sra. Elisabete apresentou dados sobre o site do Parque e 

apresentou o link do conselho consultivo, informando que as atas aprovadas de 2016 

estão todas reunidas no site, bem como seu Regimento Interno. No site também há 

acesso à Câmara Temática de Montanhismo e Ecoturismo – CTME e suas atividades, bem 

como a agenda das reuniões de 2017. A Sra. Elisabete informou que a agenda das 

atividades dos 80 anos do parque também estão no site e que reuniões periódicas estão 

ocorrendo para tratar do assunto. Abordou, ainda, diversos detalhes do site. Comentou 

que em 01 abril está prevista uma doação de cadeiras de rodas para trilhas em montanha.   

Dando continuidade, o Cap .Gomes Neto, informou a necessidade de votação para 

o cargo de Coordenador Executivo do Conselho tendo em vista o falecimento do Sr. Cel. 

Edson Santiago. Para o cargo, foi apresentada a AMAN / SIEsp com o nome do Cel. 

Schimitz para a Coordenação Executiva. Neste momento foi realizada a votação e a 

grande maioria aprovou o Sr. Tenente Coronel Schimitz como Coordenador Executivo.  
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Foram então abertas as indicações para Secretário Executivo, no qual a Sra. Maria 

de Fátima Chaves se prontificou, tendo como suplente a Sra. Elisabete Hulgado. As 

mesmas foram eleitas pelos membros do Conselho Consultivo para comporem a 

secretaria executiva. 

 

O Sr. Eduardo Pimenta fez uma apresentação sobre as atividades da CDL 

abordando sobre os diversos projetos e os eventos que eles têm desenvolvido. Entre eles 

citou o CDL VERDE, com objetivo de conscientização socioambiental, das empresas 

participantes. Abordou sobre uma parceria com o SEBRAE para inserção dos pilares: 

comércio, serviços, turismo e cultura pública, voltados para a consciência ambiental. E 

pretende manter uma parceria com o PNI para desenvolvimento das atividades de 

comemoração dos 80 anos. A Instituição CDL, foi aceita em plenária, por unanimidade, a 

compor vaga no setor Indústria, Comércio e Serviços, do Conselho Consultivo do Parque 

Nacional do Itatiaia. 

 

3.4 . Informes da Presidência 

O Sr. Gustavo falou das diversas atividades que estão sendo desenvolvidas para as 

comemorações dos 80 anos do parque. Disse que após outubro de 2016 começaram a 

dar andamento em vários projetos para desenvolvimento do PNI na câmara de 

compensação do Rio de Janeiro. Os projetos estavam suspensos por motivo dos 

problemas políticos e de contenção de gastos. 

Há aproximadamente 4 meses, foram aprovados 3.000.000,00 (três milhões de 

reais) de compensação ambiental destinados ao Parque. No entanto, R$ 800.000,00 

(oitocentos mil reais) estão destinados para reforma e revitalização da exposição 

interpretativa do Centro de Visitantes. A Empresa ELECNOR, contratada pela Cantareira 

Transmissora de Energia S/A, contratou duas empresas: uma para a realização de obras e 

outra para a revitalização da exposição do Centro de Visitantes, que devem iniciar seus 

trabalhos na última semana de março de 2017.  

O Sr. Gustavo está envidando esforços para destinar recursos para reforma do 

abrigo 03, renovar a frota de veículos do PNI e equipamentos de combate a incêndios 
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florestais. As melhorias poderão ocorrer dentro do mote dos 80 anos do PNI. A data vai 

ajudar a alavancar os projetos. 

Informou que R$ 600.000,00 (Seiscentos mil reais) foram destinados à compra do 

hotel SIMON, que ainda não foi divulgado. São 14 hectares de terra e representam um 

marco na consolidação do PNI. Está sendo verificado o que será feito com o terreno, cujo 

uso deverá ser compatível com os objetivos de um parque nacional. Estudos e audiências 

específicas sobre a destinação dos imóveis estão previstas para o segundo semestre. 

Neste momento o Sr. Hugo Penteado, da Associação de Amigos do Itatiaia, falou 

sobre a questão da compra do local e sobre a necessidade de aquisição de 985 hectares, 

que ainda estão com diversas casas para demolição e ajustes. Neste escopo perguntou 

sobre qual estratégia será adotada para administrar tais eventos. 

O Sr. Gustavo afirmou que esses números passados pelo Sr. Hugo Penteado não 

estão de acordo com os dados existentes e que poderá levantar os reais dados com a 

Coordenação de Consolidação Territorial do Parque para discussão posterior, tendo em 

vista que este item não estava proposto em pauta para discussão. Então, o Sr. Hugo 

Penteado questionou o que será feito para ajustar a aquisição de mais de 200 casas. 

O Sr. Gustavo disse que são aproximadamente 80 propriedades na parte baixa nas 

quais existem residências e solicitou que o Sr. Hugo Penteado encaminhasse os dados 

completos das casas, proprietários e ocupantes das casas uma vez que não estão 

coerentes com os fatos apurados pelo parque. O Hugo disse que passaria o levantamento 

completo para o parque.  

O Sr. Gustavo reafirmou a estratégia já apresentada em diversas reuniões do 

Conselho: o ICMBio tem a missão de adquirir 100% do território do parque como manda a 

legislação brasileira; essas aquisições estão sendo feitas prioritariamente através de 

desapropriações amigáveis ou do recebimento de áreas em doação através do Sistema de 

Compensação de Reserva Legal. As propriedades que não forem possíveis adquirir dessa 

forma serão, a seu tempo, encaminhadas para decisão judicial. 

O Sr.  Maurício Clauzet, da FEMESP, elogiou o Sr. Gustavo pela aquisição do Hotel 

SIMON e disse que é um novo desafio para o parque a inserção desta área, mas que tem 

grande expectativa para a utilização da mesma. O hotel foi leiloado em R$ 600.000,00 

(seiscentos mil reais) em duas vezes. Mas ninguém comprou. Na segunda vez, foi a leilão 
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por R$ 320.000,00 (Trezentos e vinte mil reais), mas o juiz não aceitou porque o valor era 

muito baixo. O ICMBIO não poderia entrar no leilão para adquirir por R$ 320.000,00 

(Trezentos e vinte mil reais), tendo em vista questões jurídicas. O ICMBIO adquiriu o 

imóvel pelo valor da avaliação estabelecido pela Justiça do Trabalho buscando otimizar os 

recursos públicos dentro da legalidade. O Sr. Maurício, falou que o local tem moradores e 

pediu um carinho pessoal e humano com os moradores que estão no local, ao que o Sr. 

Gustavo respondeu que já está aberto o diálogo buscando realizar a desocupação da 

forma menos traumática possível, mas que o imóvel agora pertence á União e devem ser 

seguidas as devidas normas legais para sua ocupação. 

O Sr. Válter, conselheiro e secretário do meio ambiente do Município de, Itatiaia 

falou que o assunto é recorrente e não está na pauta da reunião. O Sr. Gustavo lembrou 

do compromisso da AAI em retornar ao CCPNI para colaborar com o parque e não para 

defender seus interesses contrários à regularização fundiária, o que já está sendo feito 

através de duas ações movidas pela AAI na Justiça Federal. 

Neste momento o Sr. Tenente Coronel Schimitz lembrou sobre a questão do tempo 

da reunião que deveria seguir o previsto em sua pauta para evitar demoras 

desnecessárias.  

O Sr. Gustavo comentou sobre o estudo de concessão de uso das instalações do 

parque e a utilização de transporte único para a visitação do parque. A visitação cresceu 

em cerca de 70 por cento nos últimos cinco anos e vem sendo discutida na CTME este 

aumento e da necessidade de um transporte único. 

Depois disto, falou sobre a festa dos 80 anos do Parque para a qual não está 

prevista a utilização de recursos públicos do orçamento e que será viabilizada através de 

parcerias. Citou a importância de celebrarmos os 80 anos do primeiro parque nacional 

brasileiro para dar visibilidade ao PNI e a todos os outros parques. Falou sobre a intenção 

de parceiros como a AMAN entre outros diversos. Comentou sobre o lançamento do livro 

de pássaros do PNI e por último, falou sobre a Reunião Mensal para condução do Evento 

de Comemoração que poderá contar com a presença do Ministro do Meio Ambiente.  

 

3.5 – Informes Câmara Temática de Montanhismo e Ecoturismo – CTME 
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A Sra. Maria de Fátima Chaves, representando a Coordenação da Câmara Temática 

de Montanhismo e Ecoturismo, relatou sobre as atividades realizadas no último mês. 

Comentou sobre os mutirões de limpeza para manutenção de trilhas e de vias do 

Pontão e Norte das Agulhas Negras. Informou que ocorrerá a Operação Trilha Limpa 

em 06 de maio, na parte alta e em 20 de maio na parte baixa. Estão sendo feitas as 

trocas de chapeletas e grampos danificados. 

 

O Tenente Coronel Schimitz, falou sobre a questão de guias e voluntários, e 

abordou a possibilidade de inserir pessoal militar, principalmente soldados que estão 

dando baixa do EB para serem inseridos como guias. A Sra. Fátima disse que os 

voluntários têm que fazer provas após se cadastrarem por e-mail. Nas reuniões da CTME 

são abertas vagas para entrada de voluntários. 

 

3.6 - Informes da Câmara Temática de Educação Ambiental – CTEA 

   A Sra. Célia Matos, Coordenadora da Câmara Temática de Educação Ambiental, 

informou que assumiu a Coordenação desta Câmara no ano de 2017 e mencionou 

sobre os projetos que estão em andamento, como o PNIVE – Parque Nacional do 

Itatiaia vai à Escola; Curso de Inglês para atendimento de visitantes estrangeiros que 

deverá atender a voluntários e funcionários do parque que desejarem; Trilha Sensitiva; 

finalizando com o comentário sobre a busca de apoio financeiro para integração dos 

projetos e desenvolvimentos dos mesmos.  

 

A Sra. Maria Agostinho, Coordenadora da Educação Ambiental do Parque falou 

sobre os projetos que estão em andamento: 

- Atualização de vídeos para educação infantil; 

- Capacitação de funcionários para atendimento a visitantes; entre outros. 

 

3.7 – Febre Amarela e o PNI 

O Sr. Leo Nascimento, Veterinário e Analista Ambiental do PNI/ICMBio, fez uma 

apresentação sobre a febre amarela silvestre. Mencionou que, atualmente, o tema está 

assustando a população brasileira e como se dá a transmissão da doença, através da 
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picada do mosquito hematófago no macaco que tem o vírus, e em seguida o mesmo pica 

o homem transmitindo a doença. Informou que os primatas com febre amarela adoecem e 

geralmente morrem, portanto é o sistema de alerta da doença. Macaco morto ou doente 

na floresta é obrigatória a comunicação imediata aos órgãos de saúde pública. Salientou 

que a preocupação no momento é que as vítimas eram os Bugios, mas que de acordo 

com novos relatos, também indicam os macacos-prego e os Sauás como primatas 

infectados, aumentando os riscos de uma epidemia. 

Informou que o pesquisador Filipe Abreu – IOC/FIOCRUZ que realizou duas 

expedições no PNI-2016, com o objetivo de determinar doenças em primatas, narrou que 

examinou 12 macacos-prego e não encontrou o vírus da febre amarela e sim o protozoário 

Trypanossoma sp., transmissor da doença de chagas.  

Ressaltou que o tratamento é preventivo através da vacina contra a febre amarela, 

que imuniza o ser humano por 10 anos. 

 

3.8 – Plano de Manejo Integrado do Fogo 

  

O Sr. Marcelo Motta, Analista Ambiental PNI/ICMBio, fez sua apresentação sobre o 

Plano de Manejo Integrado do Fogo, mencionando que a área do parque foi setorizada em 

cinco regiões e ressaltou a importância de se traçar estratégias para o combate aos 

incêndios florestais. Informou que em março de 2016, planejou usar o fogo para controle 

de combustível, até o mês de abril, mas como a seca foi muito grande, não foi possível 

queimar todo o combustível morto. Em 2017, conseguiu gerar um mapa de acúmulo de 

combustível morto. 

Informou que existem áreas no setor planalto com o objetivo de queima, conforme 

mapa apresentado e que representantes da Coordenação Geral de Proteção / ICMBio, em 

Brasília, vieram e aprovaram a queima de áreas do setor planalto demarcadas com grande 

acúmulo de combustível morto. Teve a participação de 15 pesquisadores e definiram a 

metodologia para o monitoramento da área após a queima prescrita. O Objetivo principal 

da queima é a redução do combustível morto apenas. A conservação da fauna e flora é 

prioritária.  O Sr. Marcelo informou sobre a preocupação em realizar queima lenta com 

análise de ventos e umidade acima de 80 por cento. Fogos em vários pontos diferentes, 
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diminuindo a liberação de calor, comprimento de chama pequeno e altura máxima de 

chama em dois metros. Explicou que estuda o comportamento do fogo e falou sobre a 

chamada para voluntários e brigadistas. 

 

3.9 – Informes Conselheiros 

Neste momento foi feita a inscrição dos conselheiros para pronunciamento, que 

seguiu a sequência abaixo: 

- A Sra. Flávia, das Indústrias Nucleares do Brasil – INB, informou que ocorreu na 

INB, a 3ª Reunião de Gestão visando discutir com a comunidade as questões da fábrica, 

trabalhando a questão da energia nuclear, falando sobre resíduos e as atividades 

desenvolvidas. A professora Nilza Macário esteve presente à reunião apresentando o 

projeto “Consciência e Vida”, que foi muito proveitoso e participativo. 

- O Sr. Admilson falou sobre a troca dos conselheiros da FEMERJ onde foi 

oficializado que o mesmo é representante titular da instituição e o Sr. Flávio como 

suplente, de acordo com ofício encaminhado à secretaria deste conselho. 

 - O Sr. Sérgio Vaz, falou que nos últimos dois anos o Museu Nacional está 

contribuindo para a revitalização da Biblioteca do Centro de Visitantes do PNI. Que nos 

últimos dias, conseguiu criar um espaço para obras raras do parque. Conseguiram colocar 

50 obras catalogadas e digitalizadas. Foram identificadas outras obras que estão sendo 

catalogadas. Existem livros de 1.806 que chegaram ao Brasil em Caravelas, dentro do 

acervo encontrado. Comentou, ainda, sobre o alto padrão do acervo que a Biblioteca do 

PNI tem, mas que infelizmente as pessoas ainda não conhecem, por não terem divulgação 

e interesse. Há dois anos o Gustavo incentivou e o pessoal criou ambiente para 

restauração e recuperação histórica. Comentou sobre os projetos que visa desenvolver.  

- A Sra. Vera falou que o Médio Paraíba está com projetos de preservação e com 

inscrições abertas na internet e com premiação prevista para melhores trabalhos feitos. 

- A Sra. Adriana, da AMAR, disse que a agência de meio ambiente de Resende 

imunizou o seu pessoal e funcionários. Comentou que existem cascavéis na área e 

solicitou a informação do pessoal. Em caso de picadas devem as vítimas irem para o 

hospital de Itatiaia. Depois, o atendido será encaminhado para Resende, que possui 

maiores variedades de soros. 
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- O Sr. Leo Nascimento ressaltou sobre a questão de que as cobras não podem ser 

retiradas do seu ambiente. 

- O Sr. Luiz Felipe, da Crescente Fértil, falou do Projeto Sesmaria que vai concluir o 

plantio de árvores na Bacia Sesmaria. Existe uma iniciativa da Assembleia Legislativa do 

RJ para sanção administrativa de crimes ambientais. Está aberto para contribuição pelo 

Deputado Carlos Mink, pela internet inclusive. Afirmou que foi aprovada a concessão da 

Medalha Tiradentes ao Parque Nacional do Itatiaia.  

- A Sra. Vera lembrou, para que todos leiam a lei que tramita para sansão de crimes 

ambientais. Audiência entre o dia 28 e dia 30 de abril. O projeto de lei foi encaminhado 

com urgência. 

- O Sr. Eduardo do Museu Nacional passou informações relevantes para as 

exposições visando a comemoração dos 80 anos do parque. 

- A Sr. Hugo Penteado fez sugestões para mudança da aquisição de ingresso para 

entrada no parque. Sugestão de estender o valor de desconto entorno – 90% de desconto, 

para todas as épocas do ano. Sugeriu fazer um cadastramento para os moradores com 

atualização de endereços e comprovantes de residência. O Sr. Gustavo esclareceu que a 

sazonalidade do desconto foi estabecida por questões técnicas de manejo da visitação e 

que antes das normas serem definidas, foram discutidas e aprovadas na CTME e no 

CCPNI. 

- A Sra. Nilza Macário comentou sobre projetos da AEDB como o Projeto Água, 

Conscientização e Vida, com alunos de escolas do município de Itatiaia. 

- O Sr. Tenente Coronel Schmitz, falou sobre a comemoração dos 50 anos da SIEsp 

da AMAN, onde pretende organizar uma série de atividades incluindo atividades de 

montanhismo no PNI. Futuramente estas atividades serão divulgadas para o pessoal do 

PNI. 

 

4.0.  ENCERRAMENTO 

 

O presidente do Conselho Consultivo fez o fechamento da reunião informando que 

o “desconto entorno” se tornou oficial após moção do conselho visando dar oportunidade 

às pessoas que moram próximas ao Parque Nacional do Itatiaia, de conhecerem e 

prestigiarem a unidade de conservação. Agradeceu a presença de tod@s os presentes. 
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