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REUNIÃO: 3ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
DATA: 19/09/2015 
LOCAL: ECOARTES – PARQUE NACIONAL DO ITATIAIA 
INÍCIO: 09h 

 
 
PRESIDENTE: Gustavo W. Tomzhinski  
SUPLENTE DO PRESIDENTE: Luis Sérgio Sarahyba 
VICE-PRESIDENTE: Edson Ferreira Santiago 
SECRETÁRIA EXECUTIVA: Ana Cristina Figueira de Almeida de Souza Ramos 
VICE-SECRETARIA EXECUTIVA: Eduardo Augusto Cotrim 

 
 
1. PARTICIPANTES 
 
1.1. PRESENTES 
 

Entidades Conselheiro (a)                    Contato 

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

Adriana Santos adrianacrear@hotmail.com 
 

2)Grupo Excursionista Agulhas 
Negras – GEAN  
 

Paulo André da 
Silva Martins 
 
 

grupogeanresende@gmail.com 
dimiclimber@gmail.com 
 

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

Edson Santiago efsantiago333@gmail.com 
 

4) Museu Nacional/UFRJ  
 

Eduardo Barros 
 

npa.urfj@gmail.com 
 

5) Parque Nacional do Itatiaia – 
ICMBio 

Gustavo W. 
Tomzhinski 
 
Luiz Sérgio 
Sarahyba 
 

gtomzhinski@yahoo.com.br 
gustavo.tomzhinski@icmbio.gov
.br 
 
sarahyba@ymail.com 

6) Anjos da Montanha 
 

Inês Dallavecchia  
 

Ines-vecchia@hotmail.com 
 

7) Associação Educacional Dom 
Bosco – AEDB  

Nilza Macário 
 
Alice Kulina Simon 
Esteves 

(24)99913-5000 
 
(24)99815-7929 

mailto:ivo.tavares@terra.com.br
mailto:grupogeanresende@gmail.com
mailto:dimiclimber@gmail.com
mailto:efsantiago333@gmail.com
mailto:npa.urfj@
mailto:gtomzhinski@yahoo.com.br
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8) CEIVAP 
 

Vera Lúcia Teixeira veluciateixeira@yahoo.com.br 

9) Universidade Federal de São 
Paulo – UNIFESP  

Eduardo Augusto 
Cotrim 

cotrim.bio@gmail.com 

10) Federação de Esportes de 
Montanha do Estado de Minas 
Gerais –FEMEMG 

Vinícius Maltauro vinicius@tropicaldealtitude.com.
br 

11) Academia Militar das 
Agulhas Negras – AMAN  

Nilton Diniz 
Rodrigues 

nilton161@yahoo.com.br 

12) União dos Escoteiros do 
Brasil – UEB  

Ana Cristina 
Almeida 

(24) 99998-8631 

 
Convidados 

 

 
Instituição                     

 
Contato 

Dejair José da Silva 
 

UEB gerente.admistrativo@escoteiro
srj.org.br 

Marcelo Vieira de Brito  marcelo.brito.rj@gmail.com 

Tatiana Clauzet AAI tatianaclazete@gmail.com 

 
 
2. EXPEDIENTE 

 

2.1. REUNIÕES 

A próxima reunião, 4ª Assembleia Ordinária de 2015 foi agendada para o dia 04 de 

dezembro às 14 horas no Ecoartes.  

 

3. ASSUNTOS TRATADOS 

 

3.1. INFORMES DA SECRETARIA/ APROVAÇÃO DA ATA  

Em seguida, apresentou o quadro com as vacâncias no conselho. Atualmente com dez 

vagas em aberto, sendo elas: Indústrias usuárias de recursos naturais no entorno do 
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Parque: 1 vaga; Associações de moradores do Parque e/ou do seu entorno: 2 vagas, 

Instituição local do setor de turismo ou meio ambiente com atuação no Parque Nacional: 

2 vagas; Organizações não governamentais com atuação sociocultural e ambiental na 

área do Parque e/ou seu entorno: 2 vagas e Entidades nacionais de ensino superior 

e/ou de pesquisa sediadas nos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais ou São Paulo, 

com atuação na área do Parque e/ou no seu entorno: 3 vagas. 

 

Houve a primeira chamada ás 10:40 confirmando após a contagem dos conselheiros, 12 

(doze) instituições representantes o que determinou a aprovação da ata apenas na 

segunda chamada que só ocorreu às 12h18min por unanimidade pelas 12 (doze) 

instituições presentes. 

 

3.2. BOAS VINDAS E INFORMES DA PRESIDÊNCIA 

 

Às 09:20 min.  O Sr. Gustavo Tomzhinski deu início à reunião cumprimentou a todos os 

presentes. Em seguida, procedeu a uma rodada de apresentações, uma vez que 

algumas pessoas estavam participando da reunião pela primeira vez. 

 
Logo após, falou sobre os informes, onde iniciou-se um debate sobre as vacâncias do 

CRI e ASPANIT; o Sr. Edson Santigo manifestou sua opinião onde na sua visão as duas 

instituições devem sair do Conselho por não se pronunciarem e não demostrarem 

interesse em permanecer no mesmo. 

 

Sr. Gustavo W. Tomzhinski tomou a palavra explicando o conceito de vacância, 

informando que há vaga para Unidade Militar, assim como para Associação enfatizando 

a necessidade de ser rever o regimento interno. As vagas existem mas não há 

instituições. 

 

O Sr. Edson Santiago deixou como sugestão para a plenária o caso do CRI, que deve 

ou não ser cortado e o caso ASPANIT que deverá seus representantes comparecerem 

as reuniões. 
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O Sr. Sergio Sarahyba se pronunciou afirmando que a proposta se dá talvez, numa 

mudança no quadro de vagas sugerindo um outro fórum para adequar o regimento 

interno, encaminhado em Ata que a vaga do CRI como unidade militar está vaga, assim 

como a vaga de Associação dos Servidores do IBAMA e ICMBio. Por sugestão do 

mesmo, fica registrado a posse dos Conselheiros (??) no dia 14 de junho de 2015 dia 

onde comemorou-se o aniversário de Parque. 

 

A Srª Inês Dalla Vecchia questionou qual o prazo limite para o preenchimento dessas 

vacâncias, sendo respondido pelo Sr. Gustavo W. Tomzhinski que por conta do 

regimento interno atual não há prazo nem limite para alguém apresentar sua 

candidatura ao Conselho; explicando ainda que está sendo discutido o novo regimento 

interno onde foi enviado o pedido de sugestões para todos os membros. 

 

A Srª Tatiana Clauzet apresentou-se como representante da Associação dos Amigos do 

Itatiaia (AAI) informando o desejo da Associação de retornar ao Conselho. 

 

Sr Gustavo W. Tomzhinski toma a palavra afirmando que o Conselho é soberano, e 

como Presidente do Conselho, possui um voto, não havendo nada que impeça a AAI de 

apresentar a sua candidatura que deverá ser levada ao Conselho. Há de considerar que 

a AAI não foi excluída do Conselho por uma questão de falta ou por outras questões; foi 

excluída através de votação por ter tomado atitudes antagônicas ao Parque que 

culminaram com uma ação pedindo a anulação do Decreto do Parque; existindo assim 

uma ação em curso que foi recorrida encontrando-se em segunda instância. 

Por solicitação do Sr. Gustavo W. Tomzhinski deixa-se registrado o desejo de maior 

participação dos conselheiros na sugestão de pauta. 

Dando prosseguimento o Sr. Gustavo W. Tomzhinski prossegue aos informes do 

andamento dos projetos e obras do Parque Nacional do Itatiaia, informando que ao 

término de sua fala dará prosseguimento sobre os informes do Uso Público e Negócios 

por conta da ausência do Sr. Leonardo Candido por motivos de cunho pessoal. 

Como relação ao Abrigo Rebouças e Posto Marcão, foi informado que enviou-se várias 

solicitações para Brasília, pedindo autorização para serem feitas as obras com a ajuda 
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até mesmo dos voluntários, porém, havendo um contrato com uma empresa e o ICMBio 

não efetuou a pagamento da mesma e tal solicitação não pode ser atendida; no entanto 

achou-se uma brecha contratual que permitirá o término da obra.  Com relação ao 

esgoto por ser uma obra emergencial, deu-se início as obras, faltando apenas a unidade 

de finanças comprar o sistema. 

Em relação a Exposição Interpretativa do Centro de Visitantes do Maromba, o FUMBIO 

contratará uma empresa para fazer o projeto e retornará para a Câmara de 

Compensação do Rio de Janeiro para pedir recursos. O FUMBIO já está comprando os 

moveis e equipamentos que estavam previstos no projeto de estruturação do Uso 

Público para o Abrigo Rebouças, Posto Marcão e base que será construído em Mauá 

encontrando-se em andamento. 

O Camping, Furnas já está em fase de contratação do projeto executivo, tendo um 

previsão de término e implementação até o final do ano de 2016. 

Em relação ao Sitio do Escorrega foi apresentado através de planta ilustrativa o local 

apenas para rememorar os conselheiros. Foi firmado um TAC como o Ministério Púbico, 

onde foi feito uma lista de empresas que apresentavam problemas e que de alguma 

forma poderiam beneficiar a obra. 

Com relação a regularização fundiária (Consolidação territorial) que envolve uma série 

de assuntos, sendo uma delas aquisição das propriedades pelos diversos métodos 

possíveis, que tem como função, garantir que os Parques Nacionais sejam realmente de 

posse de domínio público para essa e futuras gerações. Já foram adquiridas 

amigavelmente 7 propriedades, em grandes números 13.500ha já são de propriedades 

da União. Possuímos 120 processos instruídos para regularização fundiária em diversas 

fases de instrução, totalizando mais de 11.800ha faltando uns 9% em termos de área de 

processo a serem instruídos. Hoje já se possui 91% da área do Parque mapeada para 

serem regularizada.  

 

Sr. Edson Santiago questionou se os imóveis adquiridos poderiam servir como imóveis 

dos servidores; eventualmente sim respondeu o Sr. Gustavo W. Tomzhinski, sendo uma 

das destinações que podem ser dadas aos imóveis não havendo nenhum impedimento. 
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Ainda o Sr. Edson Santiago questionou se o Conselho Consultivo poderia ser ouvido 

antes da aquisição dos imóveis informando suas finalidades e seus propósitos.  

 

Sr. Gustavo W. Tomzhinski informou que os processos ficam em aberto e a destinação 

desses imóveis são de objetos do uso público e outros tem objetivo de definição de 

limites. 

Como relação a atualização da lista de imóveis, o plano de manejo prevê que 

periodicamente a gestão do Parque o faça. A Sr.ª Inês Dalla Vecchia questionou se 

esses imóveis poderiam ser usados por instituições agregadas ao Conselho, tendo 

como contra partida a benfeitoria e manutenção do local pela instituição parceira. 

Foi apresentado pelo Sr. Gustavo W. Tomzhinski a lista dos 7 imóveis adquiridos: Casa 

de Pedra, Sitio do Portão, Sitio do Lote 15, Sitio do Escorrega, Sito do Lote 50, Sitio do 

Lote 90 e Chalé Alpino, onde foram discutidas na última reunião possíveis destinações 

dele, chegando à conclusão que o local preferencialmente deveria ter um destino que 

envolvesse o Uso Público, Educação Ambiental e eventualmente pesquisa. 

O Sr. Gustavo W. Tomzhinski solicitou ao Conselho de que forma a plenária gostaria de 

participar dessa decisão em relação a destinação dos imóveis; através de grupos de 

trabalho representantes ou uma série de reuniões extraordinária para discutir esse 

assunto. Foi sugerido pela plenária montar um grupo de trabalho juntamente com a 

equipe do Parque. 

 

O Sr. Sergio Sarahyba sugeriu que a plenária deva enviar propostas para o Chefe do 

Parque com condições viáveis para discutir tal destinação sendo, registado em Ata a 

criação do grupo de trabalho pata destinação e concessão dos imóveis.  

 

Como sugestão o Sr. Gustavo W. Tomzhinski selecionou 4 representantes do Conselho 

onde participarão juntamente com a coordenação do Parque. Como representantes do 

GT ficaram a FEMERJ, AMAN e Museu Nacional. Sr. Gustavo W. Tomzhinski deixou 

claro que Conselho é consultivo, podendo ou não a decisão do Conselho ser seguida 

pelo mesmo, ressaltando que visa atender as necessidades do Parque.  
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A Sr.ª Vera Lucia Teixeira solicitou apenas a explicação do não aceite da tomada da 

decisão do Conselho, quando assim houver. 

Informes da Coordenação do Uso Público e Negócios. Será aberto o Morro da Antena 

para o Uso Público, sendo assinado com Furnas o acordo mútuo de organização das 

normas gerais; sendo mais um atrativo que poderá ser acessado de carro, visando 

facilitar a acessibilidade ao local. 

 

A secretaria informa a inversão de pauta, alterando os informes da CTME, que seria 

informados primeiro, para o informes da Coordenação do Gestão Socioambiental. 

     

3.3. INFORMES DA GESTÃO SOCIOAMBIENTAL: 

A CGSa representou o PNI nas reuniões do PEPS e da APA Mantiqueira chamando a 

atenção da efetiva participação dos Conselheiros nas questões da APA. Foi informado 

ainda pelo Sr. Luiz Sérgio Sarahyba a organização do dia da Natureza com a 

inauguração de exposições e palestras e o dia da Criança no Parque com a 

apresentação do Coral do Projeto Música na Escola.  

 

3.4. INFORMES DAS CÂMARAS TÉCNICAS: 

 
Câmara Técnica de Montanhismo e Ecoturismo  

O Sr Edson Santiago fez a apresentação das principais ações da CTME no período 

compreendido entre a última reunião do Conselho e a de hoje: 1) Andamento das 

revisões das normas de uso público, faltando as relativas ao  Estacionamento no 

Rebouças e Acesso de Veículos, e as  Normas das Travessias.; 2) Quanto ao 

monitoramento dos Impactos de visitação em trilhas foi realizada uma aula prática em 

12 de julho e dado prosseguimento ao estaqueamento e monitoramento das trilhas na  

parte alta e na parte baixa; 3) Realizada vistorias nos abrigos Massena e Água Branca e 

na travessia Ruy Braga, sendo feita a colocação de tranca no alojamento 2 do abrigo 

Água Branca; 4) Foi aberto um novo tema na CTME, que é a Gestão da Via Pontão, 

onde serão feitos reconhecimentos, vistorias, relatórios, proposta de ações ao Uso 

Público e a realizar-se  “workshop Via Pontão” nos dias 20 e 21 de setembro; 5) Feita 

eleição da Coordenação da CTME em 12 de agosto, sendo o Santiago reconduzido 
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como Coordenador; 6)  Realizada a Operação Trilha Limpa em 29 de agosto, onde 2 

banners, 200 sacos para lixo e 200 luvas foram  doados por voluntários da CTME; a 

próxima Operação Trilha Limpa está marcada para 17 de outubro, na parte baixa; 7) A 

CTME concluiu a elaboração do Plano de Contingência, marcando mais uma realização 

da CTME em prol do Plano de Manejo; na oportunidade o Santiago entregou uma via 

impressa do Plano ao Chefe do Parque. 

 

Câmara Técnica de Educação Ambiental 

O Sr Eduardo Barros falou resumidamente do andamento dos projetos PNIVE, 

Multiplicadores e Primatas do Itatiaia, bem como da Trilha Auto-Guiada, aguardando 

parecer técnico para sua confecção e a parceria da CTEA com a AAI (Associação 

Amigos do Itatiaia) para confecção de novas "casinhas" para coleta de lixo seletivo 

dentro do parque.  

Deixou registrado também sobre a evasão de alguns membros da CTEA este ano, por 

motivos profissionais e pessoais, sendo convidados novos membros para compor. 

 

A Sr ª Nilza Macário tentou passar um video sobre as ações do PNIVE, no Planalto do 

Itatiaia com grupo de alunos de escola de Resende mas por incompatibilidade técnoca 

do equipamento, discurssando assim, sobre o evento dos alunos no Planalto e 

agradecendo a ajuda do Sr Santiago e alunos da AEDB 

 

 

 

 

3.5. INFORMES SOBRE O REGIMENTO INTERNO: 

 

O Sr Edson Santiago informou que fez várias solicitações aos Conselheiros, via e-mail, 

de sugestões para a alteração do Regimento Interno e não obteve retorno. O 

andamento se tem feito por conta do Sr. Gustavo W. Tomzhinski, Sr. Edson Santiago, 

Sr.ª Nilza Macário e a Sr.ª Alice Kulina. 
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Sr.ª Alice Kulina Esteves informou que por questões pessoais havia dado uma parada 

no andamento da revisão do Regimento Interno, mas, que solicita novamente sugestões 

mais enfáticas do Conselho para dar prosseguimento a revisão do documento. 

 

3.6. INFORMES DOS CONSELHEIROS: 

 

A Sr.ª Vera Lucia Teixeira informou sobre a abertura do Edital de pesquisa do Médio 
Paraíba que estará aberto até o dia 21 de Outubro. 
 
 
4.0.  ENCERRAMENTO 
 
 
O Sr. Gustavo Tomzhinski agradeceu a presença de todos e mais uma vez, reiterou que 

as sugestões são sempre bem-vindas. Em seguida, às 12h40min a reunião foi 

encerrada. Sem mais a declarar, eu, Ana Cristina Figueira de Souza Ramos lavro essa 

ata. 

  

 
 

 
 
 


