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REUNIÃO: 1ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
DATA: 17/03/2018
LOCAL: ECOARTES – PARQUE NACIONAL DO ITATIAIA
INÍCIO: 09h15

PRESIDENTE: Gustavo W. Tomzhinski
SUPLENTE DO PRESIDENTE:
COORDENADOR EXECUTIVO: Flávio Schmitz
SECRETÁRIA EXECUTIVA: Elisabete Hulgado Holanda
VICE-SECRETÁRIA EXECUTIVA: Maria Agostinho da Silva
1. PARTICIPANTES
1.1. PRESENTES

Entidades

Conselheiro

Contato

1) Academia Militar das
Tenente Coronel Flávio costaschmitiz@hotmail.com
Agulhas Negras (AMAN) Schmitz Júnior
siesp.reu.pni@gmail.com
Seção de Instrução
Especial (SIEsp)
2) AEDB – Associação
Alice K. Simon Esteves car@aedb.br
Educacional Dom Bosco
3) Agência do Meio
Ambiente do Município
de Resende – AMAR

Adriana dos Santos
Souza

adrianacrear@hotmail.com

Flávio Jacob Alves
4) AMA 10 – Associação de Marcelo Brito
Moradores e Amigos
do Lote 10

flaviojacob@veterinario.med.br
Marcelo.brito.rj@gmail.com

5) Associação de Artesãos Gabriel Oliveira
Macaco Arteiro de
Itatiaia
6) CBH – MPS Comitê
Maria do Carmo Silva
Médio Paraíba do Sul

g_de_oliveira@me.com

7) CBMERJ – Corpo de
Bombeiros - Itatiaia

David de Andrade

davidunouno@gmail.com

8) CEIVAP – Comitê de
Bacias do Vale do
Paraíba

Vera Lúcia Teixeira

veluciateixeira@yahoo.com.br

mcarmosilva28@yahoo.com
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9) FEMERJ

Fábio Lima Rocha

fabiolimarocha@gmail.com

10)FEMESP

Flávia Ribeiro Gonzalez gonzalezflavia@hotmail.com

11)Grupo Excursionista
Agulhas Negras –
GEAN

Paulo André da Silva
Martins

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

12)Grupo Voluntário de
Busca e Salvamento
Anjos da Montanha
13)Museu Nacional/UFRJ

Inês Maria Dalla
Vecchia

anjosdamontanha@gmail.com

Sérgio Maia Vaz

smvaz@mn-ufrj.br

14)Parque Nacional do
Itatiaia ICMBio

Gustavo W.Tomzhinski

gustavo.tomzhinski@icmbio.gov.br

15)PESP/IEF

Lorena Soares Cardoso Lorena.brito@meioambiente.mg.gov.br
Brito

16)Prefeitura Municipal de
Itatiaia

Valter Lúcio da Silva

valterluciosilva@hotmail.com

Eliana Regina Maia
emaiagouvea@yahoo.com.br
Gouvêa
17)União dos Escoteiros do Alexandre
Pimenta pimenta@yahoo.com
Brasil (UEB)
Esperanço

CONVIDADOS:
1) Cel. Marcello Marcondes Centro Sargento Max
Wolf
2) Eduardo Cotrim
CTME

celcavmarconde@gmail.com
Cotrim.bio@gmail.com

3) Elisabete Hulgado

ICMBio / PNI

elisabete.hulgado@icmbio.gov.br

4) Felipe Marques Silva

AEDB

5) Luiz Sérgio Pereira
Sarahyba
6) Marcelo Motta

ICMBio / PNI

Felipe marques
silva@yahoo.com.br
sarahyba@ymail.com

ICMBio - PNI

marcelo.motta@icmbio.gov.br

7) Maria Agostinho da Silva ICMBio - PNI

masagostinho@terra.com.br

8) Oliveira Lima

Oliveira.lima@uol.com.br

AMAN
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ASSUNTOS TRATADOS

BOAS VINDAS

2.1.

Às 09h15 o Sr. Gustavo Tomzhinski deu início a reunião cumprimentando os
presentes e solicitando que tod@s se apresentassem. Em seguida, a Sra. Elisabete
Hulgado, exibiu um vídeo institucional – 10 anos do ICMBio, retratando a importância dos
Conselhos Gestores nas Unidades de Conservação no Brasil, compostos de conselheiros
que utilizam esse espaço para a construção de diálogos e de conhecimento entre o poder
público e a sociedade, fortalecendo assim as UC.
A seguir, passou a palavra ao Tenente Coronel Flávio Schmitz, Coordenador
Executivo, para que desse início a condução da reunião.
INFORMES DA COORDENAÇÃO E SECRETARIA EXECUTIVA

2.2.

O Tenente Coronel Flávio Schmitz, da AMAN, 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:

TEMPO

ASSUNTO

EXPOSITORES

09h00

1. Boas vindas
Abertura da Reunião

Gustavo Tomzhinski

09h10 –
09h30

2. Informes da Secretaria:
a. Aprovação da pauta de reunião;
b. Aprovação da Ata de 08/12/2017 e
Ata de 06/02/2018;
c. Apresentação nova instituição;
d. Certificados de Posse

Secretaria

09h30 –
10h20

3. Informes da Presidência do Conselho
a. PAPP – Parceria Ambiental Público
Privada
b. Febre Amarela
c. Trilha Transmantiqueira
4. Informes da Câmara Temática de
Montanhismo e Ecoturismo - CTME

Gustavo Tomzhinski

5. Informes da Coordenação Gestão
Socioambiental e Câmara Temática de
Educação Ambiental - CTEA

Sérgio Sarahyba

10h20 –
10h40
10h40 –
11h00

Eduardo Cotrim
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11h00 –
11h20

6. Coordenação de Proteção de Manejo
a. Propostas do Plano de Manejo
Integrado do Fogo (PMIF) - 2018

Marcelo Motta

11h20 –
11h30

7. Coordenação do Programa de
Voluntariado
a. Apresentação de propostas e atividades
2018

Elisabete Hulgado

11h30 –
12h00
12h00

8. Informes Conselheiros

Conselheiros por
inscrição
Gustavo Tomzhinski

9. Encerramento

Dando sequência aos informes da secretaria, a Sra. Elisabete solicitou aos
presentes a aprovação das duas últimas atas do Conselho, a 4ª. Ordinária de 08 de
dezembro de 2017 e a 1ª. Extraordinária de 06 de fevereiro de 2018. Ambas foram
aprovadas após 30 minutos do início da reunião, em virtude da representatividade das
instituições conselheiras, naquele momento, ser inferior a 50% + 1.
A Sra. Elisabete solicitou ao Cel. Marcondes do Centro Sargento Max Wolf
(CSMW), antigo CRI, uma breve apresentação da instituição, informando que a entidade
pleiteia uma vaga no quadro de conselheiros do PNI.
O Cel. Marcondes informou que foi nomeado gestor do Centro Sargento Max
Wolf, em dezembro de 2017, e que a instituição passou recentemente por uma
modificação em sua estrutura. Informou que foi extinta a estrutura hospitalar e que
atualmente esse patrimônio do Exército Brasileiro está subordinado a AMAN. A nova
estrutura prevê, dentre várias ações, a melhoria e a destinação dos 35 apartamentos do
Hotel para militares em trânsito e familiares, como também para civis, mediante
disponibilidade. Em seguida apresentou o Cel. Oliveira Lima, assessor da gestão de meio
ambiente. O Cel. Oliveira Lima falou sobre sua contratação como assessor para a gestão
ambiental, ressaltando a importância da preservação do meio ambiente. Comentou sobre
sua experiência quando em missão no norte do estado de Minas Gerais, com a
distribuição de água para as comunidades locais. Atuou com a criação de viveiros de
mudas que foram distribuídas em palestras para os comunitários, contribuindo para a
recuperação das nascentes da região. Pretendem no CSMW a construção de viveiros de
mudas, de trilhas ecológicas e projetos de educação ambiental para a população
comunitária local, ressaltando a importância de parceria com o Parque Nacional do Itatiaia.
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Após o término da apresentação, a instituição foi aceita, por unanimidade, como
novo membro do CCPNI.
A entrega dos Certificados de Posse dos Conselheiros ficou para o final da reunião.
3.

INFORMES DA PRESIDÊNCIA
O Sr. Gustavo iniciou seus informes falando sobre o PAPP – Projeto de Parcerias

Público Privada, onde em fevereiro de 2018, a empresa Natureza Urbana fez a
apresentação do diagnóstico levantando, em três reuniões: uma com os servidores do
PNI, a segunda com os conselheiros e a terceira com um público do turismo. Informou o
site para eventuais consultas www.papp.org.
Informou que a etapa seguinte são as propostas de modelagens econômicas em
cima do que foi proposto, considerando também as contribuições dos participantes das
reuniões. A empresa Natureza Urbana fará uma apresentação das propostas em 26 de
março de 2018 em Brasília para a diretoria do ICMBio e estarão presentes o Sr. Gustavo e
o Sr. Leonardo Cândido do PNI.
O Sr. Gustavo apresentou a proposta de uma nova estrutura para o posto 1,
considerando a área do CRI, como estacionamento (Plano A), porém informou que
aguardamos resposta da AMAN. Como Plano B, a área do estacionamento poderia ser em
área já adquirida do parque, no antigo sítio do portão; porém essa área é pequena em
torno de 2.000m2 e precisaríamos de 10.000 m2 para a construção do estacionamento, o
que acarretaria em desmatamento em área de avançada regeneração, provavelmente não
sendo viável ambientalmente e legalmente. O Cel. Marcondes fez um breve comentário,
informando que o ICMBio solicitou à AMAN que o espaço fosse cedido ao Instituto Chico
Mendes e o comando da Academia informou sobre a dificuldade em se fazer uma simples
sessão de uso, ressaltando que a área a ser cedida, seria cedida a uma empresa
terceirizada, o que não estaria mais sob o poder de decisão da AMAN. Informou que a
Academia enviou a solicitação a estâncias maiores para que seja verificada a
possibilidade da transferência da jurisdição da área para o ICMBio.
O Sr. Gustavo explicou que a necessidade de se criar um estacionamento é devido
ao aumento da demanda de visitação, principalmente nos períodos de férias e feriados
prolongados, onde o trânsito em algumas áreas do parque prejudica a experiência do
visitante.
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A forma de potencializar a visitação de maneira sustentável é o transporte interno
único em alta temporada, onde não seria mais permitido o uso de carros particulares nas
dependências do parque. Informou que outras hipóteses estão sendo estudadas é que a
ideia é aumentar o mínimo possível o custo para o visitante.
Outra proposta para otimizar a visitação é no atrativo do último adeus, criar uma
passarela que o visitante possa andar sobre a copa das árvores, sendo viável somente
com o transporte único. Outra proposta é de melhoria para a ponte do Lago Azul e do
complexo do Maromba com criação de decks, mas que dependerá de viabilidade
econômica.
Outra proposta é para as proximidades do Posto Marcão, na parte alta do parque,
onde há um déficit de estacionamento em altas temporadas. Está previsto um camping na
área de Furnas onde o posto Marcão seria apenas uma base operacional, melhorando o
projeto de estacionamento para uns 100 carros. A cobrança de ingresso deverá ser na
Garganta do Registro e na Vargem Grande e/ou no Brejo da Lapa com estrutura para um
centro de visitantes. Estudos internos mostram que estamos muito próximos de 600 a 800
visitantes por dia no planalto e que um número maior não será sustentável, disse o Sr.
Gustavo.
O Sr. Gustavo informou que para a parte baixa, com abertura de novas áreas, ainda
temos uma capacidade para dobrar a nossa visitação em 5 a 10 anos, mas na parte alta o
crescimento é limitado, mesmo considerando a implementação de novas estruturas como
banheiros, áreas de camping, centro de visitantes. Os visitantes acabam se concentrando
nos atrativos: Pico da Agulhas Negras e Prateleiras.
A proposta para a área do Rebouças é a implantação de Glambing, camping mais
sofisticado.
Comentou que à medida que o visitante vai adentrando o planalto, as experiências
vão ficando mais primitiva, vai diminuindo a sinalização, os banheiros e a estrutura de
apoio. Em princípio temos três modelos de travessias: A Ruy Braga que é mais estruturada
com abrigos, a Serra Negra que faz parte da Transmantiqueira e é considerada uma
travessia nível 2, com mais sinalização e estrutura de hospedagem na Serra Negra, e a
Rancho Caído, considerada a mais primitiva.
O Sr. Sérgio Vaz fez algumas considerações mediante ao que está sendo exposto:
1ª. Solicitou que considerassem a utilização dos imóveis públicos no projeto; 2ª. Com
relação a substituição da ponte do Lago Azul, que fosse considerada a possibilidade de
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um tratamento na madeira e que esta permanecesse, mantendo a estrutura de construção
original; 3ª. Com relação ao estacionamento, vislumbrando a possibilidade de ser no Hotel
Simon, como uma segunda alternativa a ser considerada e 4ª. Consideração: a viabilidade
de trilhas alternativas de exploração pelo turista, na parte baixa, que seriam duas trilhas
que estão desativadas a Campos Porto (trilha das pedrinhas) e a trilha Barbosa
Rodrigues. Com isso, contribuiria para a diminuição do fluxo de visitação no Centro de
Visitantes e Complexo do Maromba.
O Sr. Gustavo considerou as informações e complementou informando que várias
outras possibilidades também estão sendo estudadas como alterativas de visitação na
parte baixa do parque pela equipe interna e pela Câmara Temática de Montanhismo e
Ecoturismo – CTME.
Com relação ao assunto febre amarela, o Sr. Gustavo informou que antes da
confirmação da presença do vírus no PNI, palestras, orientações, campanhas e
informações já estavam sendo praticadas no PNI e que após a confirmação, através do
laudo técnico realizado em macaco morto, em 2 de março de 2018, todos os trâmites
técnicos e protocolares do ministério da saúde também foram adotados, como a exigência
da assinatura do visitante no Termo de Ciência de Risco por estar em área de circulação
do vírus da febre amarela. Comentou também sobre o treinamento em monitoramento de
epizootias de febre amarela que a Fiocruz ministrará e que tod@s estão convidados a
participarem.
O Sr. Gustavo deu continuidade nos informes abordando sobre a Trilha
Transmantiqueira, explicando que a proposta inicial é de utilizar caminhos já existentes e
transformá-los num grande sistema de trilhas interligadas, sendo um programa que conta
com a participação da sociedade. Citou como exemplo a trilha Appalachian trail (Caminho
dos Apalaches), nos Estados Unidos, que praticamente se transformou numa grande
unidade de conservação, um grande corredor protegido, com o apoio de toda a sociedade.
Voltando a Transmantiqueira, o primeiro trecho a ser implementado e sinalizado no
PNI (informou que já aconteceu duas oficinas de sinalização), é o trecho definido que
começa no posto Marcão, vai até o Rebouças, passa por Serra Negra, com a opção de
hospedagem, seguindo até a Cachoeira de Santa Clara na região de Visconde de Mauá.
Com relação a visitação em 2017, no parque, informou que tivemos 139.000
visitantes e que vem seguindo uma tendência de crescimento; porém informou que em
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janeiro e fevereiro deste ano, foi percebida uma redução de 25% na visitação e está sendo
atribuído a questão da febre amarela e também a muita chuva na região.
Com relação à questão da Consolidação Territorial, o Sr. Gustavo informou que o
Parque está com diversos processos de compensação legal prontos e aprovados pela
PFE, para recebermos 250 hectares de imediato, e mais 300 hectares aproximadamente,
já estão em fase final. Estima-se que em 2 ou 3 meses, o Parque receba 500 hectares de
áreas de reserva legal. Informou que há uma propriedade grande de 1.000 hectares de
mata, que o proprietário já deu o aceite que quer vender, porém a propriedade ainda está
em inventário e tem que se aguardar. Informou também que a empresa TOPOSAT
retornou com seu trabalho que estava interrompido por 1 ano e que espera-se que até o
início do segundo semestre/18, 90% ou 100% das propriedades do parque já tenham sido
levantadas (georeferenciadas) e instruídas em processos.
Informou que a AAI mandou por e-mail a todos, os dados levantados das
propriedades e os números não diferem muito do levantamento do PNI. Informou que o
levantamento do PNI tem como base legal o registro dos imóveis, através de consulta em
cartórios. Alguns imóveis divergem (lotes 72, 74 e 80 – como sendo pertencentes ao
governo federal), mas se a AAI tiver a apresentação dos registros, o Sr. Gustavo solicitou
o encaminhamento dos mesmos ao parque. O Sr. Hugo informou que a AAI está
intermediando nas negociações (sem interesse financeiro) entre propriedades particulares
que tem o interesse em negociar com o PNI, como a cachoeira Véu de Noiva, a Poranga e
o lote do Sr. Otavio Godoy, que tem aproximadamente 30 ou 40 hectares, que fica na
Trilha dos Três Picos, o que o Sr. Gustavo agradeceu.

4.

INFORMES DA CÂMARA TEMÁTICA DE MONTANHISMO E ECOTURISMO

O Sr. Eduardo Cotrim, Coordenador da Câmara Temática de Montanhismo e
Ecoturismo cumprimentou a tod@s e deu início a apresentação das ações realizadas nos
primeiros meses do ano. Comentou que algumas ações foram prejudicadas pelas chuvas,
mas que há vários grupos de trabalho que estão realizando atividades e que o GT das
Bikes está identificando e sinalizando trilhas na parte baixa e na parte alta do parque a
serem percorridas pelos visitantes, como a sinalização de parte da trilha dos três Picos até
o Hotel Simon.
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Informou que nas Prateleiras foram tiradas algumas proteções anteriores e que
foram colocados novos grampos para segurança do visitante, principalmente para a
atividade de Rapel.
Mencionou que com relação ao atrativo Morro do Couto, está prevista uma
intervenção para melhorando da trilha e estão buscando outros atrativos para a alta
temporada de inverno. Comentou sobre a viabilidade da trilha Morro dos Cones que faz
ligação com a Trilha dos 5 lagos e que até o final do ano deverão concluir os estudos
quanto sua viabilidade e classificação, para posterior divulgação.
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Com relação ao Abrigo Água Branca, que ficou fechado em 2017, o Sr. Eduardo
informou que nos dias 7 e 8 de dezembro de 2017, foram executadas as seguintes ações:
1. Melhoria do sistema de proteção da captação de água do abrigo.
2. Limpeza da caixa d'água.
3. Faxina das casas 01 e 02.
Tornando o Abrigo próprio para uso dos visitantes.
Com relação às próximas atividades da CTME, informou:
•

20 de março: Haverá reunião GT Condutores, informando que neste ano haverá
credenciamento

•

4 de abril: Haverá a segunda vistoria Morro dos Cones e Massenas

•

11 de abril: Ocorrerá a Terceira reunião CTME 2018
Encerrou sua fala agradecendo a atenção de tod@s.

5.

INFORMES DA GESTÃO SOCIOAMBIENTAL

O Sr. Sérgio Sarahyba, Coordenador da Gestão Socioambiental iniciou sua fala
apresentando as ações realizadas pela Coordenação e pela Câmara Temática de
Educação Ambiental que trata das relações entre a natureza e a sociedade.
Informou sobre atividades educativas prestadas na empresa ARNO, em Itatiaia, no
final do ano passado em comemoração à Semana Ambiental promovida por eles.
Em seguida comentou sobre a preparação da equipe do parque e de voluntários
para a recepção dos visitantes para o feriado de ano novo, com mais conforto e mais
orientação de interpretação ambiental.
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Para o período de férias e feriado de Carnaval, mencionou a capacitação dos
voluntários vindos da região sul do país e que atuaram com ações de educação e
interpretação ambiental e uso público no PNI. Comentou sobre a participação da OSCIP
Passatempo Ambiental que estiveram compondo a equipe no feriado de Carnaval, no
Centro de Visitantes, com teatro ambiental e oficina de origami.
Ainda sobre atendimento aos visitantes, o Sr. Sérgio informou que o Grupo do
Projetos Primatas esteve no parque prestando informações sobre os primatas e os
cuidados com a febre amarela, havendo atividades com crianças e familiares no Centro de
Visitantes.
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Com relação às ações da Câmara Temática de Educação Ambiental – CTEA, o
Sr. Sérgio justificou a ausência da Sra. Célia Mattos, coordenadora e apresentou o
Calendário proposto com datas de reuniões até o final do ano, onde irão se reunir em
locais do entorno para atingir os municípios da área turística das agulhas negras.
Dentre os Projetos de 2018, estão ações vinculadas a escola móvel, nos municípios
de Itatiaia, Eng. Passos, Itamonte e outros, onde visitarão escolas e comunidades do
entorno, sempre visualizando a conservação da unidade.
Informou que houve até o presente momento, uma baixa na visitação das escolas,
muito provavelmente devido a questão da febre amarela, mas que a visitação continua
acontecendo normalmente, que a equipe está preparada para a recepção das escolas.
Ressaltou que no momento da solicitação da agenda, as escolas têm acesso ao Termo de
Risco em área de circulação do vírus.
Por fim, apresentou a agenda da Semana da Água:


19 de março: jogos Água, Consciência e Vida (ANA, CNPq,MMA, ICMBio,
PNI) – Parque Nacional durante a Semana



22 de março: manhã - Confluência do Rio Alambari e Paraíba do Sul 9hs

Noite: 19h Homenagem ao Castelo das Águas e ao Geógrafo Azis Assis Ab`Saber


23 de março: 9h às 13h Treinamento do uso do Aplicativo para
Monitoramento das Epizootias da Febre Amarela SISS GEO FIOCruz



24 e 25 de março: Consciência e Vida no Castelo das Águas – Programa de
Voluntariado



28 de março às 19h – Recomendações do 8º Fórum Nacional da Água
Presidência do Comitê Médio Paraíba

Encerrou sua fala agradecendo a atenção de todos os presentes.

6.

PROPOSTAS DO PLANO DE MANEJO INTEGRADO DO FOGO - 2018
O Sr. Marcelo Motta, Analista Ambiental e Coordenador de Fogo – Prevenção e

Combate ICMBio/PNI, informou que serão contratados 24 brigadistas neste ano, 18
brigadistas com contrato de 6 meses e mais 6 brigadistas com contrato de 12 meses, a
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partir de 1° de maio de 2018. Informou que o processo de seleção se inicia com as
inscrições de 27 a 29 de março, em seguida com a realização dos testes físicos e o curso
de capacitação que será de 9 a 13 de abril/18.
Informou que a contratação está com atraso de 60 dias (240 homens/dia) por
questões institucionais/governamentais, não do PNI e que desde 1° de março/18, a
previsão era de contratação de 6 brigadistas, mas que não foi possível; porém a proposta
é de dar continuidade com o planejamento encaminhado à sede do ICMBio em Brasília.
Em seguida, o Sr. Marcelo apresentou o Mapa de Acúmulo de Combustível do
PARNA de Itatiaia e informou que as áreas representadas pela cor vermelha significam
maior quantidade de combustível seco, combustível morto e que a grande concentração
se dá nos campos de altitude. A proposta de prevenção para este ano é a confecção de
aceiros negros e a queima precoce em algumas áreas do planalto, sempre seguindo o
protocolo de monitoramento, previsto no Plano de Queima.
No ano passado, em 30 de março de 2017, informou que foi realizada uma queima
precoce experimental e o resultado em meses depois foi de uma área verde, com plantas
vivas (antes de setembro do ano passado quando queimaram o parque criminosamente).
Neste ano de 2018, está previsto uma queima precoce para o final de maio no setor
que chamamos de Serra Negra e a confecção de aceiros negros dividindo as áreas da
Bacia do Rio Campo Belo com a Bacia do Rio Aiuruoca e outro dividindo as áreas da
Bacia do Rio Aiuruoca com a Bacia do Rio Preto.
Todas as ações de uso do fogo dentro do parque estão previstas no Plano de
Queima, com o monitoramento da flora, do solo e da fauna (insetos). Estamos procurando
pesquisadores para trabalharem com o sapo flamenguinho e com pequenos mamíferos
(fizemos chamada no ano passado, mas ninguém se interessou até o momento),
comentou Marcelo.
Informou que a proposta é diminuir as áreas com acúmulo de combustível morto do
parque e do seu entorno próximo, com ações de queima prescrita junto aos proprietários
de terras e de unidades de conservação vizinhas.
Informou que haverá a composição de uma brigada voluntária em Visconde de
Mauá, com curso previsto para a primeira semana de junho de 2018, no auditório do
PEPS (Parque Estadual da Pedra Selada), mas quem quiser participar do Curso de
Formação de Brigadistas aqui no PNI, também estão convidados como voluntários.
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INFORMES PROGRAMA DE VOLUNTARIADO

A Sra. Elisabete ressaltou sobre a importância da participação de voluntários no
PNI/ICMBio: Mais aliados à conservação da natureza. Comentou que o Programa de
Voluntariado tem o propósito de promover o engajamento da sociedade por meio da ação
voluntária e do reconhecimento público dessa contribuição, sendo uma estratégia de
gestão e de integração. Informou que 10 voluntários no período de férias (meses de
janeiro e fevereiro/2018) atuaram nas linhas temáticas de uso público, educação
ambiental, pesquisa e monitoramento e administração no PNI e que 80% dos funcionários
consideraram ótimo o desempenho dos voluntários no posto 1, Centro de Visitantes e
Maromba; e que 100% Consideraram que os voluntários prestaram corretamente as
informações aos visitantes; que realizaram o trabalho com seriedade e confiabilidade e
foram atenciosos com os funcionários e visitantes. Finalizou informando que um edital
para as férias de julho/18, será aberto, onde pretendem receber voluntários de várias
regiões do Brasil.
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INFORMES CONSELHEIROS

O Sr. Sérgio Vaz comentou que daqui há 3 meses o Parque estará completando 81
anos e que seria interessante pensarmos em ações a serem realizadas. Comentou que
seria importante o planejamento de atividades de educação ambiental em áreas/trilhas
que foram desapropriadas e que agora são do Governo Federal /PNI. Dando seguimento
aso seus informes, o S. Sérgio Vaz, mencionou sobre reunião que participou na Fiocruz
ref. a febre amarela, onde obtiveram a informação de que o vírus está sofrendo mutações
e que a vacina não está sendo 100% eficiente. Por fim, informou que para a próxima
reunião trará a lista das espécies ameaçadas que ocorrem aqui no parque. Informou que
já começou o levantamento, tendo como objeto de estudo: mamíferos, insetos, espécies
endêmicas, répteis e anfíbios.

A Sra. Vera Teixeira do Comitê de Bacias do Médio Paraíba informou que em
comemoração a Semana da Água, estão promovendo um movimento ciclístico, “As
Pedaladas” nos 19 municípios que compõem as Bacias. Informou que quem tiver interesse
tem que se cadastrar através do site e ganharam camisetas.
Informou também que está aberto edital para prevenção de queimadas, onde a
instituição poderá obter duas placas indicativas ref. ao tema. Por fim, comentou sobre o
edital de fotografia, também aberto no site, sobre a escolha de melhores fotos dos rios da
região, com ideia final da criação de uma exposição itinerante para circular pelos
municípios.
Encerrou sua fala com a informação de um próximo edital a ser aberto para projetos
ambientais, convidando a todos a visitarem o site do comitê e a participarem dos editais.

A Sra. Inês, dos Anjos da Montanha parabenizou a participação de todos os
conselheiros que estão exercendo sua função com muita disposição e respeito a
instituição e se colocou à disposição para ajudar na capacitação dos voluntários do PNI.

A Sra. Lorena, Gerente do Parque Estadual da Serra do Papagaio se apresentou ao
Conselho, como nova gestora da Unidade e que participarão de atividades compartilhadas
entre as unidades de conservação.
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A Sra. Adriana, da AMAR, informou sobre as comemorações da semana da água,
como eventos no dia 22 de março no Parque das Águas, passeio pelo Rio Paraíba do Sul
e no dia 25 de março, as pedaladas pelas águas.

9.

ENCERRAMENTO

Após o término dos Informes dos Conselheiros, a Sra. Elisabete informou que em
fevereiro de 2016, na 1ª. Reunião Extraordinária do CCPNI, ocorreu a nova composição
do Conselho por setores e que em 16 de outubro de 2017, os conselheiros indicados pelas
instituições foram nomeados através do Termo de Homologação da Coordenação
Regional 8 – ICMBio nº 12, onde receberão nesta data o ref. Termo de Posse, com
mandato de 2 anos, prorrogáveis por mais dois anos.
Em seguida, o Sr. Gustavo fez a leitura do Termo de Posse e entregou aos
conselheiros presentes.

Às 12h30, o Sr. Gustavo Tomzhinski encerrou a reunião agradecendo a presença
de todos e eu Elisabete Hulgado, secretária executiva deste Conselho lavro a presente
ata.

