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1. PARTICIPANTES 
 

1.1. PRESENTES 
 

Entidades 
 

Conselheiro Contato 

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

Tenente Coronel Flávio 
Schmitz Júnior 
 

costaschmitiz@hotmail.com 
siesp.reu.pni@gmail.com   

2) AEDB – Associação Educacional 
Dom Bosco 

Nilza Magalhães Macário 
 

nilza_macario@hotmail.com  
 
 

3) AMA 10 – Associação de 
Moradores e Amigos 
do Lote 10 

Marcelo Brito Marcelo.brito.rj@gmail.com 

4)  Associação de Artesãos Macaco 
Arteiro de Itatiaia 

Ivo Tavares ivo.tavares@terra.com.br 

5)  Associação dos Amigos do 
Itatiaia - AAI 

Hugo Penteado Aai1951@gmail.com 

6) CBH – MPS Comitê Médio 
Paraíba do Sul 

Maria do Carmo Silva 
 
 

mcarmosilva28@yahoo.com 
 

7) CDL – Câmara dos Dirigentes 
Lojistas de Resende e Itatiaia 

Marcos Prado 
 
Arlei Cruz 

marcospradojr@hotmail.com 
  
gerencia@cdlresende.com.br 

8)  CPR – Conselho Pastoral 
Regional 

Carina Tristão A. Santos carinacatapolinario@hotmail.com 

9) Federação de Montanhismo do 
Estado de São Paulo - FEMESP 

Silvério Nery nery.silverio@gmail.com 
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10) Indústrias Nucleares do Brasil - 
INB 

Flávia Cristina A.C.Pires 
 
José Carlos Prado Peres 

flaviapires@inb.gov.br 
 
peres@inb.gov.br 

11) Museu Nacional/UFRJ 
 

Sérgio Maia Vaz 
 

smvaz@mn-ufrj.br 

12) Parque Nacional do Itatiaia 
ICMBio 

Gustavo W.Tomzhinski 
 
 

gustavo.tomzhinski@icmbio.gov.br 
 
 

13)  PEPS – Parque Estadual da 
Pedra Selada 

Adriana Fontes pepedraselada@gmail.com 

14)  Prefeitura Municipal de Itatiaia Valter Lúcio da Silva 
 
Eliana Regina Maia 
Gouvêa 

valterluciosilva@hotmail.com  
 
emaiagouvea@yahoo.com.br 

15) UEB – RJ União dos Escoteiros 
do Brasil 
 

Alexandre Pimenta pimenta@yahoo.com 
 

16)  Universidade Federal do Rio de 
Janeiro 

Hélcio Carlos Gomes 
 
 

helcio@pr6.ufrj.br 
 
 

 
CONVIDADOS: 
 

1) Alessandro Passos 
 

ICMBio - PNI alessandropassos@icmbio.gov.br 

2)  Célia Mattos Câmara Temática de 
Educação Ambiental 
 

cel.eng.mattos@uol.com.br   

3)  Elisabete Hulgado 
 

ICMBio / PNI elisabete.hulgado@icmbio.gov.br 

4)  Gabriel Fichter Zaccari CTME – Câmara 
Temática de 
Montanhismo e 
Ecoturismo 

gabriel_fichter@hotmail.com 

5) Jorge Lucas S. Moreira 
 

CTEA - UFRRJ Jorgeluks13@gmail.com 

6) Jussara Nery@gmail.com Federação de 
Montanhismo do Estado 
de São Paulo - FEMESP 

jussaranery@gmail.com 

7) Leonardo Cândido 
 

ICMBio - PNI leonardo.candido@icmbio.gov.br 

8) Luiz Carlos Machado 
 

ICMBio / PNI luizcarlosm@gmail.com 

9) Luiz Sérgio Pereira Sarahyba ICMBio – PNI 
 

sarahyba@ymail.com 

10)  Marcelo Motta ICMBio - PNI marcelo.motta@icmbio.gov.br 
 

11) Maria Agostinho da Silva 
 

ICMBio - PNI masagostinho@terra.com.br 

12) Mário Kozlowski Pitombeira 
 
 

ICMBio - PNI mario.pitombeira@icmbio.gov.br 
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2. ASSUNTOS TRATADOS 

2.1. BOAS VINDAS 

         Às 14h o Sr. Gustavo Tomzhinski deu início a reunião cumprimentando os 

presentes. Em seguida passou a palavra ao Sr. Tenente Coronel Flávio Schmitz, 

Coordenador Executivo, para que desse início à condução da reunião. 

 

2.2. INFORMES DA SECRETARIA EXECUTIVA / APROVAÇÃO DA ATA 

         O Sr. Tenente Coronel Flávio Schmitz cumprimentou a tod@s, apresentou a 

pauta da reunião, acordada previamente, e estabeleceu o acordo de convivência para o 

bom andamento das atividades. Pauta a seguir:  

TEMPO 
 

ASSUNTO EXPOSITORES 

13h30 1. Boas vindas  
Abertura da Reunião 
 

Gustavo Tomzhinski 

13h35 – 13h50 2. Informes da Secretaria: 
a. Aprovação da pauta de reunião; 
b. Aprovação da Ata de 21 de outubro de 

2017 
    

Secretaria  
 
 
 

13h50 – 14h30 3. Informes da Presidência do Conselho 
a. PAPP – Parceria Ambiental Público Privada 
b. Regularização Fundiária 
 

Gustavo Tomzhinski 

14h30 – 14h45 4. Coordenação de Uso Público 
a. Informes 

Leonardo Cândido 

14h45 – 15h00 5. Informes da Câmara Temática de 
Montanhismo e Ecoturismo - CTME 
 

Eduardo Cotrim 

15h00 – 15h20 6. Coordenação de Proteção de Manejo 
a. Plano de Manejo Integrado do Fogo 

 

Marcelo Motta 

15h20 – 15h40 7.  Coordenação Gestão Socioambiental e 
Informes da Câmara Temática de Educação 
Ambiental - CTEA 
 

Sérgio Sarahyba  
Célia Mattos 

15h40 – 16h00 8. Coordenação do Programa de Voluntariado 
a. Apresentação Voluntários 

 

Elisabete Hulgado 

16h00 – 16h20 9. Coordenação de Proteção e Manejo 
a. Fiscalização PNI 

 

Alessandro Passos 

16h20 – 16h30 10. Propriedades públicas com potencial para 
parcerias de gestão 
 

Sérgio Vaz 

16h30 – 17h00 11. Informes Conselheiros Conselheiros por inscrição 

17h00 12. Encerramento Gustavo Tomzhinski 
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A Sra. Elisabete Hulgado, Secretária Executiva, iniciou os informes da secretaria 

com a aprovação da pauta da presente reunião e da Ata da última reunião realizada no dia 

21 de outubro de 2017. Como no momento não havia uma representatividade de 50% +1, 

das instituições do Conselho Consultivo, a ata foi aprovada, 30 minutos após o início da 

reunião. 

 

2.3. Informes da Presidência 

 

           O Sr. Gustavo, Presidente do Conselho, iniciou seus informes apresentando o Sr. 

Paulo, representante do DNIT, ref. a obra do asfalto da BR-485, que prestaria informações 

a seguir ref. os andamentos da mesma. A seguir, abordou sobre o Projeto de Parcerias 

Ambientais Público-Privadas (PAPP) para gestão de UC, que visa formular e fomentar a 

aplicação de modelos de parcerias voltadas para o aproveitamento sustentável das 

potencialidades econômicas do PNI, com vistas à melhoria da gestão e a conservação da 

biodiversidade. Informou que a empresa que fará os estudos de viabilidade econômica 

com a identificação de serviços para atender o uso público do parque, como o transporte 

único, serviços de restaurante, cafeteria, manutenção das edificações do parque, como o 

Hotel SIMON, por exemplo; virá na próxima semana para avaliação e estudos de um plano 

de trabalho detalhado. O Sr. Gustavo informou que 4 Unidades de Conservação sob a 

Administração do ICMBio foram contempladas como projeto piloto, sendo o PNI uma 

delas. O Sr. Gustavo mencionou que o objetivo dos Parques Nacionais é de promover a 

Proteção, a Pesquisa Científica, a Educação e a Interpretação Ambiental e o turismo 

ecológico, sendo de grande importância para o uso público dos parques nacionais, a 

concessão desses serviços. 

Com relação aos informes da regularização fundiária, o Sr. Gustavo agradeceu que o Sr. 

Hugo Penteado, enviou ao Conselho o levantamento fundiário do ex-Núcleo Colonial, 

conforme mencionando em reunião anterior. No e-mail enviado a tod@s pela AAI – 

Associação Amigos do Itatiaia, o Sr. Hugo informa que o levantamento foi feito por 

membros da diretoria da Associação. O Sr. Gustavo informou ainda que quanto aos limites 

do parque, não há dúvidas de que da portaria para dentro sempre foi parque desde 1937 e 

portanto não houve ampliação da área do parque no ex-Núcleo Colonial em 1982, 

conforme Decreto nº 87.586/1982 que estabelece os limites através de coordenadas 

geográficas. 

O Sr. Paulo do DNIT informou que as obras de asfalto da BR-485, estão seguindo o 

padrão DNIT estabelecido para a colocação do novo asfalto, para a construção das valas 

e acostamento da rodovia. Que estão na fase de implantação de novas manilhas e caixas 

de drenagem e com relação aos postes, informou que foram ajustados na dimensão do 

acostamento e/ou das valas. Comentou também que a manutenção da obra tem dois anos 

após sua conclusão e que serão refeitos trechos de instabilidade que por ventura possam 

surgir.      
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2.4. Informes da Coordenação de Uso Público 

 

O Sr. Leonardo Cândido, Coordenador do Uso Público falou sobre a renovação da 

exposição do Centro de Visitantes, inaugurada em junho de 2017, comentando sobre o 

grande interesse e satisfação dos visitantes ao percorrerem a exposição. Aproveitou para 

informar que está sendo elaborado um novo folder do parque, com mapa turístico e que 

em breve estará pronto. Comentou que até a presente data, o número de visitantes do PNI 

estava em 130.000 visitantes/ano e que o período de férias de verão se aproximava, onde 

esse número deveria aumentar. Com relação ao Abrigo Água Branca, informou que o 

mesmo ficou fechado durante o ano de 2017, por apresentar problemas com água, mas 

que um grupo de voluntários da CTME conseguiu resolver. 

Sobre o Projeto Trilha Transmantiqueira, informou que o objetivo dos estudos é definir 

um caminho oficial para a trilha, bem como a criação de uma governança, sinalização e 

manejo. A Trilha Transmantiqueira terá uma distância de 750 km, iniciando no estado de 

São Paulo, no Parque Estadual da Serra da Cantareira e encerrando no estado de Minas 

Gerais, munícipio de Aiuruoca. As Unidades de Conservação que estão no roteiro da Trilha 

são: Parque Estadual da Cantareira, APA Fernão Dias, Parque Estadual Campos do 

Jordão, APA Serra da Mantiqueira, Parque Nacional do Itatiaia, Parque Estadual da Pedra 

Selada e Parque Estadual da Serra do Papagaio. Para facilitar a organização, a trilha foi 

dividida em 17 trechos, sendo que o trecho do Parque Nacional do Itatiaia tem 31 km de 

extensão utilizando a travessia Serra Negra com pernoite em pousada na região do Matão 

e será o primeiro trecho a ser implantado. A organização do trecho do PNI está sendo 

realizada por uma coordenação composta pelo Marcelo Brito (comunicação), Agenor Maia 

(área técnica) e Leonardo Cândido (Coordenação Geral). Mais informações ref. a Trilha 

Transmantiqueira pode ser conseguida pelo site, facebook e instagram próprios da 

Transmantiqueira. 

  

2.5 – Informes da Câmara Temática de Montanhismo e Ecoturismo - CTME 

 

O Sr. Gabriel Fischer, Coordenador Substituto da Câmara Temática de Montanhismo e 

Ecoturismo – CTME, iniciou sua fala justificando a ausência do Coordenador e comentou 

sobre a ação de limpeza realizada no Pico das Agulhas e sobre o resgate de partes do 

antigo Cruzeiro que estava caído numa fenda atrás desse cume, no planalto do Itatiaia, 

que contou com membros-voluntários da CTME. Falou que a próxima ação de limpeza no 
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Agulhas será para remover as pichações, que infelizmente ocorrem neste local. Em 

seguida, informou que todas as adequações do Programa de Condutores de 

Visitantes/PNI estão prontas para o novo processo de credenciamento em 2018 (prova 

teórica e prática). Comentou que em outubro/17, os condutores de visitantes cadastrados 

participaram de um curso de Interpretação Ambiental, ministrado pelos servidores do PNI, 

Bete e Sarahyba. Com relação as demais ações da CTME, informou sobre a implantação 

de novos atrativos no maciço das Agulhas Negras – Chapada da Lua e Pontão Sul, e 

sobre o novo Termo de Responsabilidade que será utilizado pelos visitantes, ordenando 

com mais eficiência a visitação ao atrativo. O Sr. Gabriel falou sobre a visitação no Chalé 

Alpino (próximo ao Posto Maromba – Parte Baixa), que normas de visitação foram 

estabelecidas e que o livro de assinatura e as chaves se encontram no Posto Maromba, 

sendo a visitação permitida somente com um condutor de visitantes. Quanto ao Abrigo 

Água Branca, um grupo de voluntários conseguiu realizar a limpeza da casa e desentupiu 

canos que apresentavam problemas, estando o abrigo disponível para a visitação. 

Informou que na CTME há grupos de trabalho (GT) formados para discussão de 

determinados assuntos/demandas e que o GT de bike/ciclismo já apresentou estudos e 

conclusões sobre a definição de trilhas que podem ser percorridas, porém há locais que 

passam por propriedades particulares o que há necessidade de se conversar com os 

proprietários, para a conclusão final. Com relação a Investida à Pedra do Ovo, informou 

que a trilha já está toda mapeada e que ações já foram pré-estabelecidas. Informou ainda, 

que membros de uma organização de montanhismo já chegaram lá.                                           

 

 

 Visitação Chalé Alpino  
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2.6 – Informes da Coordenação de Proteção e Manejo 

 

O Sr. Marcelo Motta, Coordenador de Proteção e Manejo do Fogo, apresentou o relatório 

do Plano de Manejo Integrado do Fogo no PNI - 2017 (MIF-PNI-2017). O Plano contou 

com ações de queima prescrita em áreas estratégicas do parque, de acordo com 

planejamento específico para cada área, através de vários encontros com pesquisadores 

do PNI em conjunto com outras coordenações do Parque. Resumidamente, o quadro 

comparativo abaixo representa a situação atual e a situação desejada a partir de queimas 

prescritas no Plano de Manejo Integrado do Fogo. 

 

Situação Atual Situação Desejada 

 

Área impactada por incêndios florestais que 

ocorrem no auge do período seco e com alta 

severidade nas fisionomias sensíveis e 

propensas ao fogo. 

 

 

Meta 1: diminuir a área impactada por 

incêndios florestais e sua severidade 

Indicadores: Área queimada (AQ) e Nº de 

Incêndios  

Meta 2: alterar a sazonalidade do fogo na 

região do Parque Nacional  

Indicador: Subdivisão do Indicador 1 em AQ 

precoce e AQ modal /tardia 

Meta 3: diminuir a área de floresta impactada 

por fogo 

Indicador: Área de floresta queimada 

Meta 4: Diminuir a área impactada por um 

único incêndio no setor PLANALTO para no 

máximo 250 hectares 

Indicador: Área impactada / evento 

 

Receio do uso do fogo como ferramenta 

agrosilvopastoril  pelas comunidades existentes 

no interior e entorno da unidade 

 

 

Meta 5: Integrar os objetivos de uso do fogo 

entre as comunidades e o ICMBio de forma a 

manter um regime de fogo apropriado às 

necessidades socioeconômicas e aos 

objetivos de manejo da unidade 

Indicador: N° de Queimas controladas e /ou 

prescritas  
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O Sr. Marcelo aproveitou para informar que o corpo de brigadistas do PNI, prestou ajuda 

em outras duas unidades de conservação federais no combate ao fogo, como o Parque 

Nacional da Chapada dos Veadeiros – GO e Parque Nacional da Serra da Bocaina – SP, 

que sofreram nesse segundo semestre com incêndios florestais. Agradeceu o apoio de 

colegas do ICMBio e do quadro de funcionários do PNI. 

 

2.7 – Informes da Coordenação de Gestão Socioambiental - PNI 

 

O Sr. Sérgio Sarahyba, Coordenador da Gestão Socioambiental do PNI iniciou sua fala 

cumprimentando a todos e comentou sobre os resultados positivos das ações da 

coordenação realizadas em 2017; como o atendimento no Centro de Visitantes e Trilha do 

Lago Azul às instituições escolares (todos os níveis de ensino), através do sistema 

eletrônico do site do PNI, para o Programa de Visitas Monitoradas. Em seguida, falou 

sobre a participação da coordenação em ações de processos da gestão participativa, 

como atuação na Câmara Temática de Educação Ambiental do CCPNI; Parque Estadual 

da Pedra Selada e Parque Estadual da Serra do Papagaio; Conselhos Municipais de 

Turismo e Meio Ambiente; Conselho do Mosaico da Mantiqueira e Conselho da APA da 

Serra da Mantiqueira. Sobre a implementação da trilha para deficientes visuais (Trilha 

sensitiva), próxima ao Centro de Visitantes, informou que foram implementados corrimãos 

de bambus, com trabalho de voluntários e que a mesma está sendo percorrida por 

visitantes, em fase experimental. Apresentou propostas de ações interinstitucionais de 

Educação Ambiental para o próximo ano 2018, como a Escola Móvel que percorrerá 

municípios do entorno do PNI com proposta de palestras e exposições do parque; 

Programa O Parque Nacional do Itatiaia vai à Escola (EAD); Conservação e Manutenção 

do Acervo da Biblioteca – iniciando com a revisão do acervo e inventário. A coordenação 
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mencionou ainda o apoio ao Programa de Voluntariado do Parque, com instruções e 

capacitações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Trilha Sensorial: Implementação de corrimãos de bambus 

 

Por fim, o Sr. Sérgio Sarahyba informou sobre o I Minicurso de Fundamentos em 

Primatologia que acontecerá no PNI, do Projeto Primatas, conforme divulgação abaixo: 
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Informes da Coordenação – Câmara Temática de Educação Ambiental/CTEA 

 

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

sua fala agradecendo a todos os integrantes da CTEA, que participaram das muitas ações 

em 2017. Exibiu um vídeo retratando as atividades realizadas, dos diversos projetos, 

como: Projeto PNIVE (O Parque Nacional do Itatiaia vai à escola) e Água, Consciência e 

Vida, que levam alunos da Educação Básica das escolas municipais do entorno às aulas 

práticas em contato com o ambiente natural do PNI; Seminário e Exposição Fotográfica “O 

Sagrado Natural”, que consistiu no aprendizado de técnicas fotográficas para a 

observação de recursos naturais da UC; Plantio de 80 mudas – apoio ao projeto original, 

com a participação de alunos de escolas do entorno, com propostas pedagógicas; 

Semana Sensorial no PNI, com a participação de alunos do CEDEVIR – Resende, Centro 

de Deficientes Visuais, semana que contou com a inauguração da trilha sensorial no 

Centro de Visitantes do parque e com exposição ref. a deficiência visual, ao público em 

geral e por último abordou sobre a Jornada Ambiental, projeto mais recente que contará 

com uma programação de visitas às escolas e comunidades do entorno no ano de 2018, 

levando conhecimento sobre o PNI, legislação ambiental, a importância da preservação 

ambiental, entre outros temas de relevância. Finalizou agradecendo o trabalho voluntário 

de todos os membros que em conjunto com os servidores do PNI, tornaram possível a 

realização dos projetos de educação ambiental em 2017. 

 

                                        Ações voluntárias na semana sensorial 
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2.8 – Informes do Programa de Voluntariado - PNI 

 

A Sra. Elisabete Hulgado, da Coordenação do Programa de Voluntariado do Parque, 

iniciou sua fala mencionando a relevância do trabalho voluntário para o PNI e ICMBio, nas 

diversas linhas temáticas, como Uso Público e Negócios; Gestão Socioambiental, 

Pesquisa e Monitoramento; Proteção e Administração. Informou que para facilitar a 

comunicação com os candidatos ao programa, foi criado o e-mail: 

voluntariado.parnaitatiaia@gmail.com, gerando um banco de dados de voluntários on-line. 

Esse e-mail foi amplamente divulgado nas universidades do entorno, procurando cadastrar 

novos voluntários, sendo através do e-mail o convite enviado para participarem do 

voluntariado no parque, normalmente nos feriados e finais de semana prolongados. Além 

disso, há uma demanda espontânea de interessados que preenchem o formulário de 

adesão ao programa, disponível no site do PNI. O trabalho voluntário consiste, a princípio, 

no planejamento de um plano de trabalho em qual linha temática o voluntário irá atuar, 

para em seguida ser capacitado e iniciar suas atividades. 

 

                                    Voluntários no Centro de Visitantes - PNI 

 

2.9– Informes da Coordenação de Proteção e Manejo - PNI 

 

O Sr. Alessandro Passos, Coordenador de Proteção e Manejo do PNI, iniciou sua fala 

apresentando o quadro de servidores e funcionários que atuam na coordenação, sendo 

uma equipe composta por 7 agentes de fiscalização e 2 secretárias; além de mais 3 

servidores designados agentes de fiscalização (lotados no PNI), que contribuem em ações 

sempre que necessário. Em continuidade, falou sobre as atribuições do setor, como: 

Apuração de Ilícitos Ambientais; Atendimento à Emergências Ambientais; Análise Técnica 

em processos de Reparação de Danos Ambientais; Análise Técnica em processos de 
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Autorização e Licenciamento Ambiental e Análise Técnica para subsidiar a Procuradoria do 

ICMBio em Ações Judiciais em geral. Mencionou que para o desenvolvimento das 

atribuições, tem como base legal a Lei 9.605/1998 – ref. infração administrativa ambiental; 

Lei 11.516/2007, que criou o ICMBio e que compete ao agente de fiscalização exercer o 

poder de polícia ambiental para a proteção das unidades de conservação instituídas pela 

União; Lei Complementar 140/2011, que Compete ao órgão responsável pelo 

licenciamento ou autorização, conforme o caso, de um empreendimento ou atividade, 

lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo administrativo para a apuração de 

infrações à legislação ambiental cometidas pelo empreendimento ou atividade licenciada 

ou autorizada; Resolução CONAMA 428/2010, Art. 5º - Nos processos de licenciamento 

ambiental de empreendimentos não sujeitos a EIA/RIMA, o órgão ambiental licenciador 

deverá dar ciência ao órgão responsável pela administração da UC, quando o 

empreendimento: I. puder causar impacto direto em UC; II. estiver localizado na sua ZA; 

ou III. estiver localizado no limite de até 2 mil metros da UC, cuja ZA não tenha sido 

estabelecida no prazo de até 5 anos a partir da data da publicação desta Resolução. Por 

fim, apresentou uma síntese das ações executadas em 2017 pela equipe. 

 

2.10 – Propriedades públicas com potencial para parcerias de gestão 

 

O Sr. Sérgio Vaz, do Museu Nacional, solicitou abordar o seguinte item na pauta: 

Propriedades públicas com potencial para parcerias de gestão e iniciou sua fala 

relacionando imóveis no PNI, desocupados e com possibilidade de parceria de gestão. 

Ressaltou sobre a importância da participação do CCPNI em acompanhar a discussão da 

destinação de tais edificações públicas, seja na possibilidade de parceria de gestão, 

quanto as edificações que poderão ser demolidas. O Sr. Gustavo mencionou que esse 

assunto é tratado de acordo como prevê a legislação brasileira ref. ao tema e que há uma 

transparência nas ações executadas na UC. Informou que a lista de imóveis já foi vista e 

revista, onde estão sendo avaliados os imóveis que necessitam reformas e outros que 

deverão ser demolidos, como a Casa do Lago Azul, por questões estruturais. Informou 

também que o Abrigo Rebouças e a Casa do Pesquisador foram reformados e que os 

Abrigos Lamego e Macieiras estão na lista para possíveis parcerias de gestão, entre 

outros imóveis. O Sr. Sérgio Vaz, sugeriu uma reunião específica do Conselho para tratar 

o assunto. 
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2.11 - Informes dos Conselheiros 

 

O Sr. Sérgio Vaz comentou que no último Sarau de Pesquisa, realizado no PNI no início 

de dezembro de 2017, foi levantada a questão das espécies botânicas que ocorrem no 

PNI. Notou que é possível montar uma lista da fauna e paisagem com o pessoal do Museu 

Nacional para na próxima reunião do Conselho em 2018, trazer a lista das espécies que 

ainda ocorrem no parque e com a possibilidade de fazer um repovoamento. 

 

A Sra. Flávia Pires e o Sr. José Carlos Peres das Indústrias Nucleares do Brasil – INB, 

informaram que em virtude da redução orçamentária ocorrida em 2017, com restrições de 

veículos para viagens a serviço, o programa de Educação Ambiental sofreu várias 

restrições, mas que dentre as ações de EA, conseguiram produzir informativos sobre a 

economia de papel e copos descartáveis, por exemplo. E que em 2018, continuarão com a 

participação da Instituição junto ao PNI.  

 

A Sra. Maria do Carmo, CBH – MPS Comitê Médio Paraíba do Sul, informou que o Comitê 

está em campanha de mobilização ref. a incêndios florestais e que estão disponibilizando 

inscrições no site para interessados no tema. 

 

Antes de encerrar a reunião o Sr. Gustavo informou que foi firmada parceria com a SOS 

Mata Atlântica, onde por dois anos, o PNI/ICMBio receberá mensalmente o valor de R$ 

2.000,00 (dois mil reais) para gastos na UC, com a devida prestação de contas. Por fim, o 

Sr. Gustavo encerrou a reunião às 17h, agradeceu a presença de todos os participantes e 

eu Elisabete Hulgado, Secretária Executiva deste Conselho Consultivo, lavro a presente 

ata. 


