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1. PARTICIPANTES 
 
 
1.1. PRESENTES 
 

Entidades Conselheiro (a)                   Contato 
1-Associação de Artesãos  
Macaco Arteiro de Itatiaia 

Ivo Tavares 
 

Ivo.tavares@terra.com.br 
 

2- Prefeitura Municipal de 
Resende - AMAR 

Adriana dos Santos 
Souza 

adrianacrear@hotmail.com 

3-Crescente Fértil - Projetos 
Ambientais, Culturais e de 
Comunicação 

Luis Felipe Cesar 
 
 

lfcesar@terra.com.br 
 

4-Federação de Esportes de 
Montanha do Estado do Rio de 
Janeiro – FEMERJ;  

Edson F. Santiago efsantiago@superonda.com.br 
 

5 – Prefeitura Municipal de 
Itatiaia 

Eliana Gouvêa emaiagouvea@yahoo.com.br 
(24) 8119.6305 

6-Parque Nacional do Itatiaia - 
PNI 

Gustavo Tomzhinski 
 

gtomzhinski@yahoo.com.br 
 

Luis Sergio Sarahyba sarahyba@ymail.com.br 
 

7-ASPANIT- Associação dos 
Servidores do Parque Nacional 
do Itatiaia 

Elisabete Hulgado elisabete.hulgado@hotmail.co
m 
 

8 – MAUATUR – Associação 
Turística e Comercial da Região 
de Visconde de Mauá 

Rosângela Góes mauatur@uol.com.br 

9 – AEDB – Associação 
Educacional Dom Bosco 
 

Alice Esteves 
 

 
car@aedb.br 
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10 – INB – Indústrias Nucleares 
do Brasil 
 

Flávia Pires flaviapiress@inb.gov.br 

11 – INAN – Instituto Agulhas 
Negras 
 

Eliel Queiroz rppn.agulhasnegras@yahoo.c
om.br 

12 - FEMESP – Federação de 
Montanhismo do Estado de São 
Paulo 

Silvério Nery Silvério@webcable.com.br 

13 - CEIVAP – Comitê de Bacias 
do Vale do Paraíba 

Vera Lúcia Teixeira veluciateixeira@yahoo.com.br 

Convidados Instituição                    Contato 
1 - Major Carlos Alberto 
Fernandes Júnior 

AMAN – Academia 
Militar das Agulhas 
Negras 

saciaman@bol.com.br 

2 - Jussara J. Nery FEMESP – 
Federação de 
Montanhismo SP 

jnjussaranery@gmail.com 

3 - Maria de Fátima Chaves CTME – Câmara 
Técnica de 
Montanhismo e 
Ecoturismo 

Mfchaves8@gmail.com 

4 - Rodrigo Giovanetti CTME – Câmara 
Técnica de 
Montanhismo e 
Ecoturismo 

rodrigogio@gmail.com 

5 - Maurício Fernandes de 
Oliveira 

ONG. Nosso Vale 
Nossa Vida 

Golfinho_mar@bol.com.br 

 
 
As instituições GEAN e ProNatura justiicaram a ausência por email. 

 
 

2. EXPEDIENTE 
 

2.1. REUNIÕES 
 

A próxima reunião, 2ª. Assembléia Ordinária de 2013 foi agendada para o dia 

24 de maio de 2013, no Parque Nacional do Itatiaia. 
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3. ASSUNTOS TRATADOS 
 

3.1. ABERTURA 
 

ÀS 9h20 o Sr. Gustavo Tomzhinski deu início à reunião, cumprimentando os 

presentes e passando uma mensagem de otimismo a todos, afirmando que a 

equipe de servidores que trabalha no Parna Itatiaia está muito motivada para 

desempenhar com excelência os trabalhos na unidade. 
 

3.2. APROVAÇÃO DA ATA 
 

A Sra. Adriana Santos disse que todas as contribuições recebidas foram 

ajustadas na ata. Não havendo mais alterações, houve a primeira chamada às 

9h27min, com 12 instituições presentes. A ata foi aprovada às 10h42min em 

segunda chamada, contando com 14 instituições presentes. 

 

3.3. INFORMES DA SECRETARIA 
 

A Sr.ª Elisabete Hulgado falou sobre a publicação da Portaria da composição 

do conselho, relatando que no último email recebido, foi informado que o 

processo já está nas mãos dos procuradores, e que era para aguardar a 

publicação da portaria que deve acontecer em breve. 

 

Em relação à moderação do CCPNI Grupos disse que provavelmente será 

aberto um novo, para um maior controle da moderação, tanto para inserir 

novos membros, bem como excluir os antigos.  A coordenação atual encontra 

dificuldades para gerenciar o grupo, uma vez que, o moderador do mesmo está 

residindo fora do país. Afirmou que em breve essa questão será resolvida da 

melhor forma e que comunicará o conselho mais adiante. 

 
A Sr.ª Elisabete Hulgado ainda pediu aos presentes que atualizem sempre os 

seus dados junto à secretaria e que enviará novamente por email, o quadro dos 

representantes/Instituições. 
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3.4. ACORDO DE CONVIVÊNCIA 
 

A Sra. Elisabete Hulgado pediu que todos respeitassem o horário e que 

aguardassem a fala do outro conselheiro, para então se manifestarem, por 

inscrição. 
 

3.5. INFORMES DA PRESIDÊNCIA 
 
O Sr. Gustavo Tomzhinski procedeu aos informes iniciando pelo Plano Diretor 

de Itatiaia, afirmando que a área do ex núcleo colonial de Itatiaia está inserida 

no zoneamento do município como uma área de gestão compartilhada, porém, 

isso é ilegal e já foi solicitado o parecer da Procuradoria, que já foi  

encaminhado para o Ministério Público Estadual e para a Prefeitura Municipal 

de Itatiaia. 

 
Quanto à Portaria de descontos, informou que j recebeu parecer técnico das 

coordenações e que atualmente o processo se encontra na Procuradoria para 

análise. Aguarda a divulgação de uma notícia. 

 
Sobre o Programa Condutores de Visitantes falou que Procuradoria deu um 

parecer favorável, mas solicitou algumas alterações e que está em andamento. 
 
 
O Sr. Gustavo Tomzhinski  falou ainda sobre o projeto de Fomento do Turismo 

em Parques Nacionais – Parceria ICMBio/SEBRAE dando publicidade à 

parceria que  inclui 10 parques, sendo 5 no estado do Rio de Janeiro. Disse 

que haverá uma reunião para definição de plano de trabalho. Porém, também 

acontecerá um diagnóstico do turismo no parque e no entorno. O projeto prevê 

o incentivo do turismo nos parques. Também disse que estão relacionando as 

pesquisas realizadas na área. Os Senhores Edson Santiago e Luis Felipe 

participaram, como representantes do CCPNI, da primeira reunião com a 

equipe do SEBRAE, ocorrida no dia 13 de março. O Sr. Edson Santiago 

aproveitou para agradecer ao Sr. Gustavo Tomzhinski pela iniciativa de tornar o 

processo conhecido pelo CCPNI.  
 
Foi evidenciado o potencial turístico do parque, em especial, com tantos 

eventos internacionais acontecendo no nosso país. Nesse entendimento, a Sr.ª 



 
 

Conselho Consultivo do Parque Nacional do Itatiaia- CCPNI 
1ª Assembléia Ordinária 2013 

Elisabete Hulgado disse que dará início a um projeto de capacitação para os 

funcionários no idioma Inglês. Já foi feito uma minuta e a aula provavelmente 

deverá ser feita “in loco” nos postos, sendo dessa forma itinerante, trabalhando 

a realidade do dia a dia. A moradora do parque Sr.ª Paula Romano será 

parceira, juntamente com a coordenação de letras da AEDB. O Sr. Rodrigo 

Giovanetti sugeriu que os materiais informativos com as normas do parque 

também sejam traduzidos para o Inglês. A Sr.ª Elisabete Hulgado disse que a 

idéia é passar para o Espanhol também. 

 
Ainda foi divulgado que o grupo de Jornada Internacional da Juventude virá a 

Itatiaia em julho próximo, e provavelmente pode ser que o Parque possua uma 

maior visitação de estrangeiros, necessitando de uma programação especial e 

voluntários. Sem contar que, normalmente o parque já recebe visitantes de 

várias nacionalidades e precisa receber melhor, tanto contornando a barreira 

dos idiomas, quanto à melhoria dos alojamentos. O Sr. Gustavo Tomzhinski 

ainda informou que o parque recebeu dois televisores, que estão sendo 

utilizados no auditório do CV e na sede e Ecoartes, para reuniões.  
 
 
A Sr.ª Elisabete Hulgado também comunicou que a Sr.ª Fabiana Teles, da 

Câmara Técnica de Educação Ambiental, está em diálogo com parceiros para 

realização de um vernissage no Ecoartes, onde a receita arrecadada deverá 

ser direcionada para uma revitalização deste espaço. 
 
Sobre o tema Rota da Mantiqueira, o Gustavo Tomzhinski disse que as trilhas 

de longo percurso estão sendo mais discutidas no Brasil e falou que a idéia é 

pegar o início da Mantiqueira (próximo de São bento do Sapucaí) e terminar no 

PEPS. Completou ainda dizendo que o objetivo é uma trilha ao longo de 

unidades de conservação, onde serão respeitadas as normas de uso de cada 

unidade. Será criado um modelo turístico, uma rota em trilhas já existentes. 

Disse ainda que os detalhes estão sendo tratados pela CTME.  

 
O Sr. Gustavo Tomzhinski disse que os que os Recursos Financeiros previstos 

para investimentos ainda não foram liberados. Disse que foram atualizados 

onze processos e que chegando verbas, o parque deverá ser beneficiado. Não 
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houve definição referente ao “Parques da Copa”. Disse ainda que é bem 

provável que recebamos algum aporte, porém, não possui essa definição no 

momento. 
 
Em relação ao Portal do Planalto, o Sr. Gustavo Tomzhinski disse que será um 

projeto do PNI com duas prefeituras (Resende e Itamonte) e DNIT. E que na 

verdade, se constitui de dois projetos, um maior que prevê a revitalização da 

Garganta do Registro e um menor com a instalação de um novo posto de 

controle do PNI. O Sr. Luis Felipe sugeriu que fosse feito um contato com a 

prefeitura de Resende para um ordenamento estético das barraquinhas na 

Garganta do Registro. O Sr. Gustavo Tomzhinski disse que esse contato já foi 

feito na gestão passada e que na próxima semana será realizado um encontro 

com os secretários de Turismo de Resende e Itatiaia para retomada. 

O Sr. Edson Santiago disse que as pessoas que residem e trabalham na área 

da Garganta do Registro ficam apreensivas, pois assistem o trabalho de 

medições por funcionários das prefeituras de Resende e Itamonte, e estes não 

lhes dão nenhuma explicação do que está ocorrendo. O Sr. Edson Santiago 

perguntou se as prefeituras estão informando a população local. O Sr.Gustavo 

Tomzhinski disse que nessa semana quando for realizada essa vistoria em 

parceria com os secretários poderá verificar o nível dessas informações. O Sr. 

Edson Santiago reiterou que a transparência das informações com a população 

será fundamental, em especial para que a própria comunidade local seja uma 

parceira e entenda os benefícios do projeto. 

 

O Sr.Gustavo Tomzhinski disse que o ICMBio passou a se organizar por 

Macroprocessos. Dessa forma os macroprocessos do PNI são: Proteção e 

Manejo (fiscalização e vigilância, emergências ambientais, análise de impactos 

e recuperação de áreas degradadas), Gestão Socioambiental (gestão 

participativa/conselhos, educação ambiental, gestão de conflitos), Uso Público 

e Negócios (gestão da visitação pública, delegação de serviços, gestão do 

voluntariado e estágios), Consolidação Territorial (regularização fundiária, 

consolidação de limites), Pesquisa e Monitoramento (análise, autorização e 

acompanhamento, fomento, gestão da informação), Administração e Finanças 
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(gestão de patrimônio, manutenção, transportes, arrecadação, fiscalização de 

contratos, gestão de documentos/protocolo, recursos humanos). 
 
A Sr.ª Elisabete deu maiores detalhes referente ao Macroprocesso de Gestão 

Socioambiental, falando sobre a criação de um Grupo de Trabalho específico 

na CTEA  mas  onde os conselheiros poderão participar, apoiando em especial 

os termos de compromisso. 

 

O Sr. Luis Felipe perguntou como está a situação da Santa Clara. O Sr. 

Gustavo Tomzhinski disse que há uma diferença de limites, mas que utiliza o 

marco legal (decreto) e que foi feita a sinalização e redigido um relatório 

completo com essas questões conflituosas. Esse relatório compôs um 

processo, encaminhado à Coordenação Geral de Consolidação Territorial e 

que aguarda uma posição com as devidas orientações para prosseguimento. 

 
Em seguida o presidente passou a palavra ao Sr. Luis Sérgio Sarahyba para  

falar melhor sobre o marcoprocesso Uso Público  e Negócios, substituindo o 

coordenador Sr. Leonardo Cândido. Disse ainda que compõe a equipe, 

juntamente com recepcionistas e funcionários de campo, que trabalham em 

monitoramento de trilha. Disse ainda que atualmente a equipe trabalha em 

plano de emergência e que estão minutando um novo edital para serviços de 

lanchonete. 
 
O Sr. Gustavo Tomzhinski continuou detalhando o quadro de macroprocessos 

e disse que o Sr. Leo Nascimento é o coordenador de Pesquisa e 

Monitoramento. Relatou ainda que o parque agora possui um projeto de 

monitoramento/controle de javalis. Informou ainda que o macroprocesso de 

Administração e Finanças, a Sr.ª Elza está de volta para coordenar, após um 

período cedida na UAF/Rio e finalizou comunicando que o  Sr. Walter Behr 

atualmente coordena o macroprocesso de Consolidação Territorial e a Sra. 

Patrícia o Macroprocesso de Proteção. 
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3.6. INFORMES DA CÂMARA TÉCNICA DE MONTANHISMO E ECOTURISMO – 
CTME 
 

 
O Sr. Rodrigo Giovanetti falou que na última reunião foi colocada como 

prioridade a travesssia Couto-Prateleira como primeira ação no dia 11 de abril 

e o circuito dos 5 Lagos no planalto. A TransPNI ficou suspensa por enquanto 

por conta das duas trilhas citadas acima que demandarão um tempo maior. 

Para a parte baixa a prioridade serão as Trilhas da Poranga e dos Três Picos.  

O Sr. Gustavo  Tomzhinski disse que a trilha da Poranga representa um trecho 

bem crítico, em especial pelo fato da trilha ser em propriedade particular e de 

falta de segurança, uma vez que não há vigilantes no local. 

 
O Sr. Gustavo  Tomzhinski solicitou que também entre como uma prioridade a 

questão da sinalização das trilhas. 

 

Em relação ao Termo de Responsabilidade, em especial, o da trilha dos Três 

Picos), disse ainda que era para que os visitantes terem conhecimento do 

termo. O Sr. Luis Sérgio Sarahyba disse que esses termos também deverão 

ser dispostos nos hotéis, uma vez que, muitas vezes os visitantes se decidem 

pela trilha das Três Picos na véspera á noite. O mesmo ainda completou sobre 

a trilha Poranga e disse que quanto à propriedade, acredita que não haverá 

problema, mas o Sr. Gustavo Tomzhinski disse que a ausência de vigilante no 

local realmente pode agravar a situação em caso de acidente, cabeça d`água e 

que deverá ser elaborado um plano de contingência para lá O Sr. Silvério Nery 

(FEMESP) sugeriu que sejam colocadas algumas placas nas cachoeiras 

informando sobre o risco existente, dizendo que no Parque Nacional da Serra 

dos Órgãos isso foi realizado. Também foi sugerido que essa informação seja 

dada na portaria (Posto 1), onde no próprio ingresso poderia vir um termo de 

compromisso para isentar o parque de quaisquer responsabilidades em caso 

de acidentes com visitantes em trilhas. Foi consenso de todos que é preciso 

conhecer mais a questão legalmente para chegar a uma solução. 
 
O Sr. Rodrigo  Giovanetti ainda falou que houve uma reunião sobre normas de 

utilização do planalto por unidades militares e grupos especiais, envolvendo os 

representantes das unidades militares sendo autorizada a utilização do abrigo 
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Rebouças em 2013, desde que houvesse uma solicitação prévia e respeitando 

as normas de utilização e dado a ciência do prazo de utilização. 
 
 
O Sr. Gustavo Tomzhinski disse que ficaram de adotar medidas preventivas e 

mitigadoras em função do tempo chuvoso. 

 
O Sr. Edson Santiago ainda salientou que não é apenas a AMAN que usa o 

abrigo, mas também o BOPE, o Corpo de Bombeiros e Força Aérea utilizam a 

área do planalto. 

 
O Sr. Rodrigo Giovanetti também falou que os condutores aprovados no último 

processo ainda não receberam suas carteiras e a data de validade dessa 

carteirinha é uma preocupação da CTME. O mesmo perguntou ao Sr. Gustavo  

Tomzhinski  se existe uma previsão para isso. O mesmo respondeu que deu 

prosseguimento, mas que aguarda a posição do ICMBio para publicação da 

portaria dos condutores do PNI e do termo de Autorização. O Sr. Rodrigo  

Giovanetti então propôs que seja assinado o antigo “Termo de Compromisso” e 

também que a validade da carteira seja prorrogada por um período maior. 
 
O Sr.Gustavo Tomzhinski disse que isso precisará ser visto, mas que acredita 

que a validade da carteira não deve ser mudada, uma vez que os nomes dos 

condutores já estão disponíveis no site e também eles já possuem isenção na 

entrada. Dessa forma, eles deveriam passar normalmente pelo processo ao 

final da validade. Mas, que deverá haver uma “chancela” do parque no caso de 

alguns. Também foi abordada a questão de uma capacitação para os mesmos. 
 
Por fim, o Sr. Rodrigo Giovanetti ainda relatou que na última reunião na CTME , 

em 14 de março, houve a eleição de nova  coordenação. Na ocasião o Sr. 

Edson Santiago se propôs, juntamente com a Sr.ª Fátima Chaves a compor a 

coordenação, dessa forma foram eleitos por unanimidade, como coordenador e 

secretária, respectivamente. Finalizou convidando para a próxima reunião da 

CTME dia 25 de abril às 9horas no Centro de Visitantes. 
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3.7. INFORMES DA CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL – CTEA 
 
A Sr.ª Flávia Pires disse que foi realizada uma reunião em janeiro onde foi 

eleita uma nova coordenação, onde atualmente ela é a coordenadora e ficará 

por um ano, quando ocorrerá uma nova eleição. 

Em seguida, falou que na reunião de fevereiro foram discutidos os temas a 

serem trabalhados em 2013 e andamento das atividades em geral. A reunião 

de março tratou da elaboração do cronograma de atividades e delegação dos 

responsáveis. Na sequência, distribuiu o quadro com esse cronograma (anexo 

a esta ata) e procedeu à leitura do mesmo para ciência do conselho. 

Em seguida falou que a CTEA criará um Grupo de Trabalho para os “Termos 

de Compromisso”. O Sr. Gustavo Tomzhinski reiterou que a CTEA irá auxiliar 

nesse processo, uma vez que o termo deverá ser feito pelo parque. 

 
 

A Sr.ª Elisabete Hulgado ainda completou dizendo que a CTEA está 

elaborando um projeto que contempla várias atividades, entre elas a “trilha 

sensitiva” para ser enviado ao Fundo Nacional do Meio Ambiente, que está 

com edital aberto até abril de 2013. A Sr.ª Flávia ainda disse que foi feita uma 

pesquisa com os servidores do parque, que faz parte do diagnóstico para 

implementação da coleta seletiva do parque. A etapa dos moradores ainda está 

em andamento. A sensibilização com os funcionários e moradores já foram 

agendadas. Em especial, no caso dos moradores por julho ser um período de 

férias e poderá alcançar os veranistas. 

A previsão para a instalação dos novos coletores será feita em março/abril, 

bem como a entrega dos resíduos na Recicla Resende. 

 

A Sr.ª Flávia Pires continuou detalhando as atividades contidas no 

Cronograma. Em relação a A3P, foi feita uma apresentação na reunião sobre o 

tema, e por sua amplitude, ficou entendido que a coleta seletiva é uma das 

ações norteadoras, mas que envolve uma dimensão que foge à gerência da 

CTEA. O Sr. Edson Santiago lembrou uma ação que faltou na planilha que 

conta com um curso de capacitação de multiplicadores de educação ambiental. 
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Finalizando a Sr.ª Flávia Pires falou sobre a oficina de elaboração de projetos 

que surgiu de uma necessidade demandada pelos editais de financiamento de 

projetos em aberto. 

Disse que a oficina está prevista para abril e que estão na fase de contatos 

com os possíveis instrutores. 

 
 A mesma convidou para a próxima reunião que acontece todas às primeiras 

sextas-feiras do mês. Finalizou sua apresentação e apresentou algumas fotos 

de uma ação realizada pela INB em Engenheiro Passos em parceria com as 

escolas e ONGs locais. 
 

 

3.8. INFORMES DA CÂMARA TÉCNICA DE GESTÃO DO ESCORREGA 
 

O Sr. Luis Sérgio Sarahyba disse que foi realizada uma entrevista na área 

Cachoeira do Escorrega ,iniciada durante o Carnaval. Cerca de 47 pessoas 

responderam a um questionário. Entre elas, moradores e artesãos. O processo 

está caminhando e que se busca a definir o perfil da área e que está aberto às 

sugestões. No dia 25 de março às 9h no Ecoartes será realizada uma reunião 

para implementação da câmara que recebeu como sigla CTGE, para 

continuidade dos trabalhos. 

 
 
3.9.  PLANO DE MANEJO: SITUAÇÃO/ IMERSÃO 
 

O Sr. Gustavo W. Tomzhinski disse que o Encarte 3 foi concluído e que falta a 

planilha do Encarte 4. A previsão é que assim que o mesmo chegar será feita 

uma revisão. O mesmo será apresentado ao conselho provavelmente na 

próxima reunião ou então, em alguma extraordinária a ser agendada. 

A Sr.ª Vera perguntou sobre os trabalhos das oficinas. O Sr. Gustavo disse que 

eles embasaram praticamente os encartes 1, 2 , 3 e 4 e que o último é que falta 

para ajustes e que aguardam o envio da revisão final para aprovação. 

 

A Sr.ª Elisabete Hulgado disse que a proposta de imersão que estava 

agendada para abril, teve que ser adiada para julho, por conta do atraso da 
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entrega do Encarte 4. Para essa imersão, o objetivo é sair com o plano de ação 

do CCPNI. A proposta de duas datas: 05 e 06 de julho ou 12 e 13 de julho  - 

Planejamento de Ações(imersão) e Extraordinária (a confirmar).Posteriormente 

serão definidos e comunicados o local e data da programação. 
 

 

3.10 – VOLUNTARIADO NO USO PÚBLICO: COMPROMISSO, PROPOSTAS E 
AÇÕES. 

 

Quanto ao programa de voluntariado, o Sr. Luis Sérgio Sarahyba disse que 

durante o Carnaval foi realizada a titulação de dois voluntários eméritos (Edson 

Santiago e Chefe Escoteiro Sr. Benedito). Disse que durante o período o 

programa comemorou 10 anos. Disse ainda que no mês de junho haverá uma 

capacitação para os voluntários e que ocorrerá no próximo dia 21 uma reunião 

para tratar desse evento. Também comunicou que está sendo programado um 

evento para a data de aniversário do parque, mas que coincidirá com a data da 

próxima reunião ordinária. Dessa forma, surgiu uma sugestão para mudança 

de data da reunião ordinária para o dia 24 de maio às 14h. A plenária 

concordou e assim a data da reunião foi antecipada. 
 

 

3.11 – INFORMES GERAIS 

 

O Sr. Silvério Nery disponibilizou folhetos da Confederação Brasileira de 

Montanhismo e Escalada sobre os princípios e valores do Montanhismo 

Brasileiro. 
 

O Sr. Eliel Queiroz disse que o novo Plano Diretor do Município de Resende 

declarou como área urbana algumas localidades como Serrinha, Capelinha, 

Vargem Grande e outras. Disse que está preocupado com os impactos que 

isso pode ocasionar, em especial nas áreas de entorno do parque. Salientou 

que vê isso como uma ameaça aos remanescentes da Mata Atlântica.  Disse 

ainda que formalizará suas considerações sobre o assunto e enviará ao parque 

para as considerações do departamento jurídico. 
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O Sr. Luis Felipe César disse que esses núcleos sempre existiram sem 

nenhuma regulamentação. Segundo a sua visão, a maneira de regulamentar 

como área urbana pode ser visto de uma forma positiva. Mas, em sua opinião o 

conselho não deve tomar nenhuma iniciativa, sem analisar o fato.  

 

O Sr. Eliel Queiroz disse que se preocupa com a perda da caracterização de 

zona rural, e que como medida preventiva, o parque deveria encaminhar sim, 

de acordo com sua opinião. 

 

O Sr. Luis Sérgio Sarahyba atentou para o fato de que é papel do conselho 

justamente alertar para fatos que possam ameaçar o parque. 

 

O Sr. Luis Felipe César propôs que esse tema seja contemplado na próxima 

pauta. 

 

A Sr.ª Vera comunicou que na próxima semana será comemorada a Semana 

da Água e falou que o Programa Agenda Água deseja levar algumas escolas 

para visitarem o parque, tendo abertura no dia 06 de abril. 

Falou ainda que no dia 21 de março os alunos de escolas de Resende e Porto 

Real irão participar de um “abraço” à Lagoa Rodrigo de Freitas (atividade 

programada pelo INEA). 

 

O Sr. Edson Santiago pediu que todos lessem o regimento. Dessa forma, 

ficarão mais embasados caso sejam discutidas (no futuro) possíveis alterações. 

 

A Sr.ª Adriana Santos disse que se a revisão do Plano Diretor de Resende for 

contemplada na pauta da próxima reunião, que sejam convidados os 

representantes das secretarias de planejamento e meio ambiente para maior 

esclarecimento. Disse ainda que a Prefeitura de Resende passou por um  

processo de mudanças internas, com substituições de  alguns secretários, tais 

como de Planejamento e Turismo e na própria AMAR, que desde janeiro possui 

como novo presidente o Sr. Wilson Moura. Completou dizendo que, apesar 

desses secretários (e presidente) não terem participado do processo de revisão 
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do plano diretor, acredita que a busca do diálogo com a nova gestão poderá 

possibilitar uma solução e ou outro arranjo para essa questão. 

 
O Sr. Gustavo sugeriu que houvesse uma reunião extraordinária para tratar dos 

dois planos diretores Resende e Itatiaia e até mesmo o envio de uma moção do 

conselho. O Sr. Luis Felipe César também sugeriu que o Prefeito do Município 

de Bocaina fosse convidado para essa assembléia. 

 

A Sr.ª Vera sugeriu que divulgado um calendário dos conselheiros 

aniversariantes. 

 
 

4.ENCERRAMENTO 
 

Às 13h14min o presidente encerrou a reunião, agradecendo a presença de 

todos. Não havendo nada mais a declarar, eu, Adriana dos Santos Souza, lavro 

a presente ata que será assinada por todos os presentes. 
 

 
 
 
 
 

 
 


