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REUNIÃO: 4ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
DATA: 07/12/2018 
LOCAL: ECOARTES – PARQUE NACIONAL DO ITATIAIA 
INÍCIO: 14h20 
 

 
 
PRESIDENTE: Gustavo W. Tomzhinski  
SUPLENTE DO PRESIDENTE:  
COORDENADOR EXECUTIVO: Flávio Schmitiz 
SECRETÁRIA EXECUTIVA: Elisabete Hulgado Holanda  
VICE-SECRETÁRIA EXECUTIVA: Maria Agostinho da Silva 

 

 
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) Agência do Meio 
Ambiente do Município 
de Resende – AMAR 

 

Adriana dos Santos 
Souza 
Flávio Jacob 
 
 

adrianacrear@hotmail.com 
 
flaviojacobveterinario.med.br 
 

3) Associação de Artesãos 
Macaco Arteiro de 
Itatiaia 

Ivo P. Tavares 
 
 

Ivo.tavares@terra.com.br 
 

4) CBH – MPS Comitê 
Médio Paraíba do Sul 

Maria do Carmo Silva 
 
 

mcarmosilva28@yahoo.com 

 

5) Centro Universitário de 
Barra mansa - UBM 

Carlos Alberto Souza seteorus@yahoo.com.br 

6) CPR – Conselho 
Pastoral Regional 
Resende  

Carina T. Apolinário dos 
Santos 

carinatapolinario@hotmail.com 

7) CEIVAP – Comitê de 
Bacias do Vale do 
Paraíba 

Vera Lúcia Teixeira veluciateixeira@yahoo.com.br 

8) Embaixadores do PNI Célia Vieira ecogute@uol.com.br 

mailto:costaschmitiz@hotmail.com
mailto:siesp.reu.pni@gmail.com
mailto:adriana.amar@yahoo.com.br
mailto:mcarmosilva28@yahoo.com
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9) Instituto Federal do Rio 
de Janeiro – 
IFRJ/Resende 

Silvério Balieiro Silvério.balieiro@ifrj.edu.br 

10) Parque Estadual da 
Pedra Selada – INEA 
 

Adriana Fontes pepedraselada@gmail.com 

11)Parque Nacional do 
Itatiaia ICMBio 

Gustavo W. Tomzhinski 
 
 

gustavo.tomzhinski@icmbio.gov.br 
 
 

12)Prefeitura Municipal de 
Itatiaia 

Valter Lúcio da Silva 
Eliana Regina Maia 
Gouvêa 
 
 

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

13)Prefeitura Municipal de 
Itamonte 

Júnior Vieira de França Billyadventure2016@hotmail.com 

14)União dos Escoteiros do 
Brasil (UEB) 

Alexandre Pimenta 
Esperanço 

pimenta@yahoo.com 

 
CONVIDADOS: 
 

1)  Alan de Mello Condutor PNI alandemello@oi.com.br 

2) Amanda de Andrade 
Chaves 

Condutor PNI amandaandradechaves@outlook.com 

3) Célia Mattos Câmara Temática de 
Educação Ambiental 
 

cel.eng.mattos@uol.com.br 

4)  Cintia S. de Araújo Convidada cyntia.santos@hotmail.com 

5)  Daniela Carvalho PNI parnaitatiaia.rj@icmbio.gov.br 

6)  Eduardo Cotrim CTME cotrim.bio@gmail.com 

7)  Elisabete Hulgado ICMBio - PNI elisabete.hulgado@icmbio.gov.br 

8)  Evelyn Dias Condutor PNI dias-evelyn@yahoo.com.br 

9) Fábio Chaves de 
Carvalho 

Condutor PNI fabiocarvalho_77@hotmail.com 

10) Fábio Gandra Condutor PNI gandratrek@gmail.com 

11) Flávia R. González FEMESP comunicação@femesp.org 

12) Gabriel Fichter Zaccari CTME gabriel_fichter@hotmail.com 

13) Leonardo T.S. Cândido ICMBio - PNI leonardo.candido@icmbio.gov.br 

14) Maria Agostinho da Silva 
 

ICMBio - PNI masagostinho@terra.com.br 

15) Maria de Fátima Chaves Condutor PNI mfchaves8@gmail.com 

16) Matheus Kenzo AAI matheus.kenzo@icloud.com 

17)Rafael da Costa Ferreira 
Alencar 

Condutor PNI alencar.rcf@gmail.com 

 

 

mailto:gustavo.tomzhinski@icmbio.gov.br
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2. ASSUNTOS TRATADOS 

 

2.1. BOAS VINDAS 

         Às 14h20 o Sr. Gustavo Tomzhinski, Chefe do Parque Nacional do Itatiaia, 

presidente deste Conselho Consultivo, iniciou a reunião agradecendo a presença de todos 

os conselheiros e convidados. Comentou que durante a semana, no dia 5 de dezembro, 

comemorou-se o dia Internacional do Voluntariado, e aproveitou para mais uma vez 

agradecer o trabalho voluntário prestado por todos os presentes em prol da conservação 

do Parque Nacional do Itatiaia.   

 

2.2.         COORDENAÇÃO DO CONSELHO 

        O Sr. Tenente Coronel Flávio Schmitz cumprimentou a todos, apresentou a 

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

bom andamento das atividades. Pauta a seguir: 

 

07 de dezembro de 2018 – Ecoartes 

 

TEMPO 
 

ASSUNTO EXPOSITORES 

13h30 
 
 

1. Boas vindas 
Abertura da Reunião 
 

Gustavo Tomzhinski 

13h30 – 13h45 2. Informes da Secretaria: 
a. Aprovação da pauta da reunião; 
b. Aprovação da Ata de 22/09/2018 
 

Secretaria  
 
 
 

13h45 – 14h45 3. Informes da Presidência do 
Conselho 

a. PAPP – Parceria Ambiental Público 
Privada 

b.  Consolidação Territorial 
c.   Administração  
d. Pesquisa 

 

GustavoTomzhinski 

14h45– 15h00 4. Termos de Compromisso Serra 
Negra 
 

Leonardo Cândido 

15h00 – 15h30 5. Informes da Coordenação de Uso 
Público e Câmara Temática de 
Montanhismo e Ecoturismo 
- Credenciamento dos Condutores 
de Visitantes 
 

Leonardo Cândido e Eduardo 
Cotrim 

15h30 – 15h45 6. Relatório de Atividades Plano de 
Manejo Integrado do Fogo 
 

Marcelo Motta 
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15h45 – 16h00 7. Informes Setor de Fiscalização 
 

Alessandro Passos 

16h00 – 16h30 8. Gestão Socioambiental e Câmara 
Temática de Educação Ambiental – 
Apresentação de Resultados 
 

Elisabete e Célia Mattos 

16h30 – 17h00 9. Informes Conselheiros 
 

Conselheiros por inscrição 

17h00 10. Encerramento Gustavo 
 

 
 

A Sra. Elisabete, secretária executiva, solicitou aos presentes a aprovação da última 

ata do CCPNI realizada em 22 de setembro de 2018 e como não havia quórum suficiente 

para a aprovação da ata no momento, a mesma foi aprovada após 30 minutos, 

considerando não haver nenhuma proposta de retificação por parte dos conselheiros. Na 

sequência apresentou o calendário de reuniões para 2019, ficando acordado as datas 

abaixo, com os presentes. 

 
CALENDÁRIO 2019 - ASSEMBLEIAS ORDINÁRIAS 
 
1ª. 23 de março – sábado às 09h 
2ª. 28 de junho – sexta-feira às 13h30 
3ª. 21 de setembro – sábado às 9h 
4ª. 06 de dezembro – sexta-feira às 13h30 

 
 
3. INFORMES DA PRESIDÊNCIA 

 

PAPP – Parceria Ambiental Público Privada 

O Sr. Gustavo iniciou os informes com a abordagem do PAPP, tema que vem sendo 

apresentado e discutido nas últimas reuniões do Conselho, desde que o PNI foi 

contemplado no Projeto junto com outras Unidades de Conservação do ICMBio. Informou 

que a versão final do edital de concessão de serviços de apoio à visitação no PNI, foi 

aprovada pelo Conselho Gestor e jurídico do ICMBio, e que no último dia 19 de novembro 

foi publicado no site do PNI e encaminhado o link para o e-mail dos conselheiros. 

Aproveitou para solicitar ajuda na divulgação do mesmo. Mencionou estarmos otimistas 

com o processo e que o resultado será bom para o parque, será dado um salto de 

qualidade no atendimento ao público, onde contaremos com o apoio à visitação pela 

concessionária, com alimentação, hospedagem, estacionamento e turismo de aventura. 

Após o período de visitas técnicas das empresas, serão as etapas: abertura das 

propostas; apresentação de documentação e por final a assinatura do contrato. Mencionou 

que esse movimento de concessão de serviços em parques não se restringe somente aos 

parques nacionais, mas também a parques estaduais, como o de Campos do Jordão e da 

Serra da Cantareira. 
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Áreas adquiridas – Consolidação Territorial 
 
Com relação à Consolidação Territorial, o Sr. Gustavo disse que esse ano está 

sendo especial, que gradativamente a consolidação vai se ampliando, que atingiu a marca 

de 11 propriedades compradas administrativamente e 2 adquiridas na justiça porque foram 

a leilão, como o Hotel Simon e por último o Sítio 25, que tem cachoeira e chalé, uma área 

muito especial para o uso público. Apresentou planilha com detalhamento de compras 

onde estão os valores correspondentes às aquisições, mencionando que poderá 

disponibilizar os arquivos para quem tiver interesse. Informou que antes de começarmos o 

processo de regularização fundiária, 48% das terras pertenciam a união e hoje 57% já são 

do governo federal, tendo vários processos já instruídos com áreas significativas e que 

estamos avançando nesta agenda. 

O Sr. Gustavo informou que a AAI – Associação de Amigos do Itatiaia encaminhou 

uma solicitação de informações diversas ao parque, para entrar com uma ação em algum 

fórum de justiça, com questionamentos e apontamentos ref. a propriedades adquiridas 

pelo parque. Informou que as questões foram respondidas com cópia para o Ministério 

Público Federal apresentando todas as datas e valores das áreas adquiridas, os pontos de 

legalidade, de manutenção e uso de imóveis, de projetos referentes às áreas adquiridas e 

aproveitou para solicitar que a AAI se manifestasse em plenária quanto a ação; porém 

nenhum conselheiro estava presente, tendo como representante um convidado que não se 

manifestou. O Sr. Gustavo mencionou que quando a Associação solicitou retornar ao 

CCPNI, apresentou proposta de ações em prol da unidade, como ações de estruturação, 

de uso público e de educação ambiental, o que não está acontecendo. Informou que 

poderia encaminhar ao conselheiro que tivesse interesse, os questionamentos da AAI e as 

respostas enviadas, podendo passar em forma de um link.  

 

Termo de Compromisso com Furnas 

 

Sobre o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) de Furnas, o Sr. Gustavo 

informou que foi assinado o Termo Aditivo com execução direta, onde já foram 

encaminhados os Termos de Referência (TdR) elaborados pelo parque à Furnas para 

adaptação de execução e contratação com legislação diferenciada da gestão pública. 

Informou que já fizeram duas vistorias técnicas no parque e que o TAC prevê uma série de 

medidas mitigatórias e compensatórias devido a Torre de Furnas ser de utilidade pública, 

se enquadrar em questões de segurança nacional e estar dentro do parque nacional. O 

projeto prevê contratação de guias florestais que irão apoiar na recepção dos visitantes, 

na manutenção de trilhas e na sinalização; além disso, Furnas será responsável pela 

reprodução de folhetos, placas e pela construção do camping no estacionamento que está 

planejado desde 2001. Irão reformar os 4 abrigos da Ruy Braga, a ponte pênsil e parte da 

estrada do abrigo Água Branca, vão implementar todo o sistema de rádio e algumas 

estruturas para monitoramento de incêndio; perfazendo um total de grandeza de 5 milhões 

de reais, ao longo de 30 meses. 
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Participação na Gestão 

 

O Sr. Gustavo informou que houve manifestação de alguns conselheiros nas 

últimas reuniões para que houvesse maior participação dos membros na gestão do PNI, 

apontando para três pontos: 

1) Que as reuniões fossem itinerantes – o que foi relembrado por outros conselheiros, 

que no passado ocorreu desta maneira, mas que os conselheiros optaram para que 

as reuniões se concentrassem aqui no parque devido o deslocamento para outros 

lugares não ser favorável para a maioria; 

2) Maior envolvimento dos conselheiros nas decisões e na gestão do parque - O Sr. 

Gustavo mencionou que a pauta do conselho é sempre aberta para sugestões e 

que os assuntos mais relevantes são trazidos ao conselho, para discussão e 

votação em alguns casos e que estamos abertos a sugestões para melhorar. 

Informou que alguns pontos que são informes hoje, já foram pontos de discussão 

no conselho, como desconto entorno, projeto ambiental público privado (PAPP), 

estratégias de regularização fundiária e que outras decisões do dia-a-dia, como 

normas, visitas técnicas e outras atividades, são discutidas e realizadas nas 

Câmaras Temáticas, que têm maior capacidade de participação por se reunirem 

mensalmente; 

3) Que fosse apresentada informações sobre as pesquisas realizadas no parque - O 

Sr. Gustavo informou que absolutamente todas as informações referentes a 

pesquisa no PNI estão no site do parque, listadas as instituições de pesquisa e que 

não temos a prerrogativa de apresentar os conteúdos da pesquisa, por isso ser de 

propriedade do pesquisador. Apresentou o site e informou que estamos no ranking 

de pesquisas em primeiro lugar no âmbito das unidades federais com 137 

pesquisas autorizadas, em 2018. Apresentou um número de 28 atividades 

acadêmicas formais, autorizadas pelo SISBIO, uma publicação de boletim e um 

sarau de pesquisa. No site constam notas de pesquisa (313) com fotos e informes, 

todos os boletins de pesquisa já publicados, lista com todas as pesquisas em 

andamento por ano, nome do pesquisador e título da pesquisa autorizada. Ao final, 

o Sr. Gustavo levou em votação se a apresentação das informações sobre 

pesquisa deveria ser pauta de todas as reuniões, ou se os conselheiros preferiam 

continuar obtendo essas informações através do site do parque. Feita a votação, a 

maioria dos conselheiros votou por ser desnecessário o tema ser apresentado em 

todas as reuniões do CCPNI e que fossem avisados quando da realização dos 

saraus de pesquisa, por e-mail. 

 

Administração 

 

Apresentou planilha de resultados das atividades do dia-a-dia da administração do 

PNI. Informou sobre a quantidade de ações que promovem a limpeza e a manutenção do 

dos imóveis, estradas e trilhas do parque, através da equipe de manutenção. A equipe de 

manutenção constituída de um pedreiro e demais ajudantes realizam reparos 
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emergenciais como a recuperação de telhados de imóveis, reforma da casa dos 

voluntários (casa 21), do almoxarifado da sede administrativa, do sistema de 

abastecimento de água e da trilha sensorial entre outros, com materiais de doação e com 

recurso mensal do acordo firmado com a SOS Mata Atlântica. 

Apresentou o resumo dos contratos vigentes do parque, explicando que não há um 

orçamento que o gestor disponha e administre, que o que há são contratos com o ICMBio 

em Brasília, de vigilância, limpeza, energia elétrica, telefone, combustível e manutenção 

de veículos, apoio administrativo e que é operacionalizado pelo parque. O valor gasto até 

novembro foi em torno de R$ 3 milhões, sendo que a arrecadação do parque gera em 

torno de R$ 1,5 milhão . 

 

4.         TERMOS DE COMPROMISSO – SERRA NEGRA 

 

Termos de Compromisso com a População Tradicional de Serra Negra 

 

O Sr. Leonardo mencionou que a população de Serra Negra é a comunidade 

abrangida com a ampliação do parque em 1982, considerada pelo Ministério Público 

Federal como População Tradicional. Comentou sobre as etapas passadas ref. a 

construção dos Termos de Compromisso com a comunidade de Serra Negra: 

• 2012 – Entrevistas 

• 2014 – Diagnóstico 

• 2016 – Reuniões temáticas (fogo, trutas, gado, construção tropeirismo) e propostas 

para os Termos de Compromisso 

• 2016 – Encaminhamento pelo parque da proposta de Termo de Compromisso 

 

O que está previsto: 

• Novembro/2018: pactuação do Termo de Compromisso junto à comunidade; 

Instrução final do processo administrativo; 

• Dezembro/2018: assinatura dos Termos de Compromisso; 

 

O Sr. Leonardo fez uma apresentação detalhada sobre o Termo de Compromisso, que 

estabelece condições de uso e manejo das áreas e dos recursos naturais pela população 

em suas propriedades no interior do PNI. Ficando permitida a realização de atividades 

como a continuidade da agricultura familiar de subsistência, de acordo com as normais 

ambientais e queima controlada, com análise e autorização do PNI; o uso de até 20m³ de 

madeira nativa a cada 03 (três) anos na própria propriedade de origem; reforma e 

manutenção de benfeitorias úteis e necessárias; atividades relacionadas ao turismo de 

base comunitária; construção e ampliação de novas estruturas avaliadas como 

indispensáveis à permanência digna, preferencialmente evitando-se a alteração do perfil 

do relevo (corte e aterro), mediante solicitação justificada, análise e autorização do PNI; 

criação de gado bovino, nos moldes e intensidade atualmente existentes, nas 

propriedades particulares em altitude inferior a 1.800 metros de altitude; apicultura, 

quando previamente existente, a uma distância mínima de 30 metros de trilhas e estradas; 
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entre outras atividades. Ficando proibida a realização das seguintes atividades: corte de 

espécies de vegetação nativa, sem autorização do PNI; criação, comércio, domesticação e 

caça de espécies de animais silvestres; criação, comércio e domesticação de Javali e 

seus híbridos; manejo de Javali e seus híbridos, sem autorização do PNI; realização de 

qualquer tipo de barramento ou desvio de curso hídrico; despejo de resíduo sólido ou 

efluentes nos cursos hídricos ou no ambiente; constituição de novas pastagens; 

construção de edificações sem autorização; vender terrenos menores que a fração mínima 

de parcelamento; entre outras atividades. Considerando que fica garantido pelo ICMBio a 

autorização para prestação de serviços públicos essenciais ao atendimento das 

necessidades básica do morador, pelos órgãos competentes, desde que respeitada a 

legislação vigente.  

Da Gestão do Termo de Compromisso, o Sr. Leonardo informou que está prevista a 

constituição de uma Câmara Temática de monitoramento e acompanhamento; devendo o 

ICMBio promover atividades de educação ambiental e capacitações; devendo os 

moradores da comunidade permitir o processo de monitoramento e fiscalização. 

Informou que poderão ser revistos os autos de infração, mediante análise, relativos 

às atividades tradicionais praticadas por signatários, aplicados anteriormente a vigência do 

termo.  

Para finalizar informou que a vigência será de 05 anos a partir da assinatura da 

primeira família, podendo ser prorrogado ou cancelado a qualquer tempo, no 

entendimento das partes e a prorrogação será possível baseada nas avaliações anuais, 

mediante vontade de ambas as partes. 

 

 

5. INFORMES COORDENAÇÃO DE USO PÚBLICO E DA CÂMARA TEMÁTICA 

DE MONTANHISMO E ECOTURISMO - CTME 

 

O Sr. Leonardo, Coordenador do Uso Público do PNI apresentou uma planilha com 

os números de visitação no parque desde 2012 e informou que houve um aumento 

gradativo de visitação nos últimos anos, com recorde de 139.616 visitantes em 2017. 
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Porém houve uma queda em 2018 para aproximadamente 120.000 visitantes\ano, em 

decorrência de fatores a serem considerados, como a febre amarela na região, número 

menor de feriados prolongados em relação ao ano passado e grandes percentuais de dias 

chuvosos, o que faz com que a visitação diminua. Apesar disso, informou que nos 

mantivemos num patamar sem quedas abruptas. 

 

Apresentou quadro com números de visitantes parte baixa e parte alta, de janeiro a 

novembro de 2018; Parte baixa: 54.221 visitantes pagantes + 17.992 visitantes não 

pagantes, totalizando 72.213 visitantes. Parte alta: 31.717 visitantes pagantes + 8.488 

visitantes não pagantes, totalizando 40.205 visitantes. Comentou que o número de 

visitantes da parte alta está crescendo em relação a parte baixa nos últimos anos e que 

entre os visitantes não pagantes se enquadram os menores de 12 anos e maiores de 60 

anos; pesquisadores; militares; escoteiros e estudantes. Informou que ao final de 

dezembro disponibilizará dados com fechamento do ano, no site do parque e aos e-mails 

dos conselheiros e das câmaras temáticas. Mencionou também que houve, em 2018, uma 

grande demanda para hospedagem na parte alta, em torno de 2.123 pessoas para o 

Abrigo Rebouças e 1.786 pessoas para o Camping, totalizando quase 4.000 pessoas. 

 
O Sr. Eduardo Cotrim, Coordenador da Câmara Temática de Montanhismo e 

Ecoturismo – CTME, iniciou os informes mencionando a criação de novas normas de uso 

para os atrativos Morro do Couto e Pedra do Camelo, na parte alta, em virtude dos atrasos 

da saída dos turistas que querem ver o pôr do sol nestes lugares e que demoram para 

retornar, voltando à noite, o que se torna perigoso. O objetivo é criar uma norma 

específica que direcione esse turista a outros pontos mais adequados para este horário, 

com saída mais fácil e segura. Outras ações são: a abertura de novas trilhas aos atrativos 

do Pico dos Cones, onde aguardam a execução pela brigada do parque e o Morro do 

Massena, cujos estudos estão sendo finalizados para a abertura. 

A revisão das normas do estacionamento do Rebouças, também é tema de 

discussão para a próxima reunião da CTME a ser realizada ainda neste ano, com a 

apresentação dos estudos já realizados. 

Quanto às Normas de Visitação ao atrativo Pedra do Ovo informou que a trilha já 

está georreferenciada, sendo necessário algumas intervenções a fim de evitar erosões e 

também estabelecer a proteção das espécies de flora de relevante interesse à 

preservação. Por fim, informou que outras ações estão sendo discutidas em grupos de 

trabalho e que serão apresentadas para aprovação nas reuniões da CTME. 

A Sra. Fátima Chaves doou ao Parque, uma placa de homenagem ao Cel. 

Santiago, recebida da FEMERJ, pelos trabalhos prestados em prol do montanhismo do 

Rio de Janeiro. A placa será inserida na exposição de Montanhismo no Centro de 

Visitantes do PNI. 

Nesta data ocorreu a assinatura dos Termos de Autorização dos Condutores de 

Visitantes do PNI, aprovados no Processo de Credenciamento de 2018, de acordo com a 

Portaria nº 204 – ICMBio -10/07/ 2013, totalizando 25 condutores cadastrados. 
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 Próximos passos: 

 Os próximos passos serão a inclusão dos novos condutores na lista da Câmara 

Temática de Montanhismo e Ecoturismo – CTME, na lista do mailing 

condutordevisitantes@gmail.com e no site do PNI.  A saber, que para a renovação 

do cadastro, que é feito a cada dois anos, será necessário que o condutor: 

 Trabalho por 5 dias\ano em prol do PNI; 

 Informação integral das atividades realizadas; 

 Curso de primeiros socorros. 

 

Para o fechamento do programa neste ano, foram entregues as carteirinhas de 

identificação aos condutores de visitantes cadastrados. 

 

6.       PLANO DE MANEJO INTEGRADO DO FOGO 

 

O Sr. Marcelo Motta, Coordenador do Gerenciamento do Fogo – Proteção, 

apresentou relatório parcial ref. as ações realizadas em 2018, no contexto do PMIF. 

Informou que os dados são parciais porque ainda estamos tendo fogo no parque e afirmou 

ser esse um dado positivo por estarmos conseguindo alterar a época de fogo em certas 

áreas. Falou também que houve foco recentemente no Alto dos Brejos, mas que ainda irão 

medir a área para conclusão do relatório final. 

Das ações planejadas para o ano de 2018, informou que 50% foram realizadas, que 

14% foram parcialmente executadas e que o número de ações que não conseguiram 

realizar, foi devido, conforme relatou na primeira reunião do conselho deste ano, ao atraso 

na contratação de 6 brigadistas, o que gerou um atraso de 300 dias\homem. 

 

 Apresentação das ações desenvolvidas e dos resultados parciais dos indicadores 

de gestão definidos no PMIF. 

 

 

mailto:condutordevisitantes@gmail.com
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Informou que a parte alta do parque foi priorizada com ações, onde executaram o 

aceiro negro que separa as bacias do Rio Campo Belo e do Rio Aiuruoca. Houve queima 

prescrita em áreas cujas condições do fogo foi de baixa intensidade para fragmentação do 

combustível; com fogo lento, fumaça branca e com todos os dados do comportamento do 

fogo. Relatou que o PNI está num processo de apresentação da proposta desse plano 
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para os parceiros regionais, como o PEPS, APA Serra da Mantiqueira, Corpo de 

Bombeiros entre outras instituições. 

Com relação a atuação de pesquisadores ref. ao tema, o Sr. Marcelo informou que 

há uma pesquisadora com tese de doutorado sobre a temática do fogo no planalto do 

Itatiaia e que será aplicada para a nossa região. 

Dentre as ações, informou também que houve curso de formação de brigada 

voluntária na região de Visconde de Mauá e Aiuruoca. 

 

 
 

Informou que houve uma denúncia anônima junto ao Ministério Público Federal 

sobre algumas ações que estão dentro do PMIF e que o procurador concluiu que o 

processo não deveria prosseguir, dando seu arquivamento. Comentou também que as 

ações do PMIF PNI foram citadas em artigo científico, onde o consultor, um dos maiores 

especialistas em conservação de Campos de Altitude cita ao final do seu trabalho que as 

queimas prescritas experimentais, um método de aprender fazendo, seja logo estendido a 

outras unidades de conservação. Para finalizar, falou que o PNI recebeu convites para 

apresentação do tema em universidades e simpósios para 2018 e 2019. 

Agradeceu a todos os parceiros envolvidos e encerrou sua apresentação. 

 

7.      INFORMES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO 

 

O Sr. Alessandro Passos, Coordenador da Fiscalização do PNI, iniciou sua fala 
cumprimentando a todos os presentes. Em seguida, apresentou um relatório das 
atividades de fiscalização realizadas em 2018 até o presente momento, onde foram 
realizadas 39 ações de fiscalização, como fiscalizações de rotina, atendimento à Justiça 
Federal, Ministério Público Federal, Órgãos Parceiros, denúncias e outros. Para cada 
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saída, informou que há uma ordem de fiscalização respaldando a ação onde é gerado um 
relatório de fiscalização. Foram 115 informações técnicas, com laudos, manifestações e 
pareceres técnicos. Informou que para cada demanda é gerado um laudo específico, 
havendo também infrações ambientais constatadas que estão em processo de apuração 
de responsabilidade. Dentre os autos de infração, há construções irregulares, onde por 
vezes não se consegue encontrar os proprietários, devido as propriedades rurais estarem 
sendo parceladas para a construção de pequenas chácaras. Há ações de desmatamento 
com supressão de vegetação em floresta contínua ao parque em desacordo com a Lei da 
Mata Atlântica. Há também edificações irregulares dentro do parque em propriedades 
particulares, que ainda não foram indenizadas. Mencionou que enquanto o processo de 
regularização fundiária não se conclua em 100% das áreas dentro do parque, várias 
infrações continuarão ocorrendo, como caça, alimentação de fauna, atividade comercial 
feita de maneira irregular, construções irregulares, etc. Finalizou relatando que mesmo as 
pequenas infrações quando somadas podem causar relevantes impactos na unidade de 
conservação. Agradeceu aos órgãos parceiros do entorno que atuam fortemente na 
proteção do parque, como as secretarias de meio ambiente de Itatiaia e Resende, os 
parques estaduais, a APA da Serra da Mantiqueira, além das Polícias Militares 
Ambientais. 

 

 

8. INFORMES DA GESTÃO SOCIOAMBIENTAL e CÂMARA TEMÁTICA DE 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL - CTEA 

          

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

CTEA, exibiu um filme com todas as atividades da Câmara neste ano de 2018, 

apresentando resultados de ações de sensibilização para o público visitante e para as 

comunidades do entorno do PNI, com os temas acessibilidade, capacitação, voluntariado, 

parcerias, projeto primatas, plano de comunicação entre outras ações. 

    A Sra. Elisabete, Coordenadora da Gestão Socioambiental apresentou resultados 

de alguns programas desenvolvidos no parque e no entorno. 

 

Programa de Visita Monitorada – Recebeu no ano de 2018, 6120 alunos 
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Promoção de acessibilidade através de visitas guiadas pelo Jardim Sensorial e 

fechamento de parceria com a SOS Mata Atlântica e a Instituição Quess – Consultoria em 

Acessibilidade Cultural, para desenvolvimento de Plano Geral de Acessibilidade no PNI. 

 
 

O Programa de Voluntariado no PNI, em 2018, contou com a participação de 60 

voluntários, totalizando 6.000 horas trabalhadas, sob as temáticas de Uso Público e 

Gestão Socioambiental. 

O 

 

 

 

 

 

 

 

 

O programa conta também com a participação de uma voluntária alemã, por um ano 

no PNI, através do intercâmbio cultural com a empresa AFS Intercâmbio. 
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9. INFORMES CONSELHEIROS 

 

A Sra. Flávia da INB, informou que em novembro a INB esteve presente no IBAMA em 

Brasília para participação de um seminário sobre Educação Ambiental. Relatou que todo 

licenciamento da fábrica tem uma condicionante de EA bastante complexa, e um grande 

trabalho de Educação Ambiental Crítica foi desenvolvido pela INB e selecionado para 

apresentação. Informou que foi um encontro bastante produtivo, com a apresentação e 

discussão sobre o tema com várias outras instituições. 

A Sra. Adriana da AMAR, informou que neste ano estão comemorando 30 anos do 

Parque Natural Municipal da Fumaça, em Resende, onde criou-se um agenda de 

atividades de comemoração, convidando os presentes. Informou que no ano de 2019 o 

plano de manejo da unidade será atualizado. 

O Cel. Flávio Schmitz informou da sua transferência para Goiânia, e apresentou o 

Major Fabiano da AMAN que deverá ocupará seu lugar. Agradeceu a todos os presentes. 

 

 

10. ENCERRAMENTO 

 

O Sr. Gustavo agradeceu a participação, a colaboração e a disponibilidade de todos 

os presentes, encerrando a reunião. Eu, Elisabete Hulgado, secretária executiva deste 

conselho, lavro a presente ata. 

 

 

 


