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ATA DA 19 ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CONSULTIVO DO  1 

MOSAICO SERTÃO VEREDAS – PERUAÇU  2 

JANUÁRIA - MG, 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2014. 3 

 4 

No dia 2 de dezembro de 2014, às 14:30 h, no Sesc de Januária - MG, após a 5 

verificação da existência de quórum em segunda convocação, foi aberta a 19ª 6 

Reunião Ordinária do Conselho Consultivo do Mosaico Sertão Veredas – 7 

Peruaçu, que contou com a participação dos seguintes conselheiros (lista de 8 

presença em anexo): I – Representação Governamental - 1) Evandro Pereira 9 

da Silva (titular) e Rafael P. Pinto (suplente) – ICMBio / PN Cavernas do 10 

Peruaçu; 2)  Cícero de Sá Barros - IEF/ REDS Veredas do Acari;   3) Marco Tulio 11 

de Araújo Silva - IEF/REVS Pandeiros; 4) Débora Takaki - Prefeitura Municipal 12 

de Januária; 5) Adailton José de Santana -  Prefeitura Municipal de São João 13 

das Missões; II – Representação da Sociedade Civil – 6) Cesar Victor do 14 

Espírito Santo - Fundação Pró-Natureza – FUNATURA; 7) Guilherme Ferreira 15 

(titular) e Isabela Lazarotti (suplente) - Instituto Biotrópicos; 8) Damiana Sousa 16 

Campos - Instituto Rosa e Sertão; 9) Rosimeire M. Gobira - ADISC; 10) 17 

Hamilton dos Reis Sales – Grupo GEO; 11) Elaine Corrêa Silva - Associação 18 

de Agentes Ambientais do Vale do Peruaçu; 12) Pedro Cardoso da Silva - 19 

Associação Indígena Xacriabá Aldeia Sumaré; 13) Jerre Sales - Cáritas 20 

Diocesana de Januária; 14) José Elias Pereira Lopes - RPPN Porto 21 

Cajueiro/Idese; 15) Anadina Ferreira do Nascimento - Associação dos 22 

Pequenos Produtores Rurais de Vila Bonita; 16) Kolbe Soares – WWF Brasil; 23 

17) Valéria Aparecida da Silva - RPPN Aldeia; 18) Célio Lima Neto (Equilíbrio 24 

Natural); 19) Expedito Rodrigues Pereira (APPRAF Areião); 20) Célia Regina 25 

Ferreira Lopes (titular) e Ana Gonçalves Corrêa Duarte (suplente) - Associação 26 

Professora Ana Maria dos Pequenos Produtores Rurais de Olhos D'Água I. Não 27 

compareceram os conselheiros representantes das seguintes instituições: I – 28 

Representação Governamental – 1) ICMBio / PARNA Grande Sertão 29 

Veredas; 2) ICMBio / APA Cavernas do Peruaçu; 3) IEF/APA Pandeiros; 4) 30 

IEF/APA Cochá Gibão; 5) IEF/Parque Estadual Veredas do Peruaçu; 6) IEF/ 31 

Parque Estadual da Serra das Araras; 7) IEF / PE Mata Seca; 8) IBAMA/MG; 9) 32 

Funai; 10) UNIMONTES; 11) Prefeitura Municipal da Chapada Gaúcha; 12) 33 

Prefeitura Municipal de Cônego Marinho; 13) Prefeitura Municipal de 34 

Itacarambi; II – Representação da Sociedade Civil – 14) Coop Sertão 35 

Veredas; 15) Ass. Peq. Prod. Várzea Grande; 16) Cooperativa dos Pequenos 36 

Agroextratvistas do Pandeiros – COOPAE; 17) CAA-NM; 18) APPR Vereda 37 

Grande II. Estiveram presentes, ainda, as seguintes pessoas: 1) Joel Araújo 38 

Sirqueira - Coop Sertão Veredas / Funatura; 2) Erick Diogo Sales – Funatura; 39 

3) Luciano Régis Cardoso (IEF/EEE Sagarana); 4) Paulo Sérgio Cardoso Vale 40 

(IEF); 5) Jonas Correa da Mota (APPR Onça Quilombolas); 6) Francisco Correa 41 

da Mota (APPR Onça Quilombolas); 7) Mateus Ribeiro Pereira (RPPN Aldeia); 42 

8) Érica Viana Mota Caldeira (Prefeitura de Miravânia); 9) Teodolina Fernandes 43 

Cardoso (APPRAF Vereda Grande I); 10) Arlinda Correa Moura (APPRAF 44 

Vereda Grande I); 11) Mozar Gonçalves Lima (APPAFR Araçá); 12) Lucilene 45 

Pinheiro Lima (APPAFR Araçá); 13) José Aparecido Macedo (APAMPPR Olhos 46 

D‟Água). Foi em seguida aprovada a seguinte pauta: 1. Leitura e aprovação da 47 

ata da 18ª reunião ordinária ocorrida nos dias 24 e 25 de setembro de 2014 em 48 

Januária; 2. Eleição de conselheiros para quatro vagas restantes do setor 49 

governamental e três vagas restantes da sociedade civil para o mandato 50 
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2014/2016 do Conselho do Mosaico SVP; 3. Apresentação de Proposta de 51 

inclusão da Estação Ecológica de Sagarana no Mosaico Sertão Veredas- 52 

Peruaçu - Gestor da Estação Ecológica Estadual de Sagarana/IEF; 4. Informe 53 

sobre situação atual do Projeto Turismo Ecocultural de Base Comunitária do 54 

Mosaico SVP (Instituto Rosa e Sertão); 5. Informe sobre as capacitações sobre 55 

CAR (WWF-Brasil) ocorridas em novembro de 2014; 6. Informe sobre as ações 56 

realizadas no âmbito do Projeto Ater Cerrado, que conta com apoio do Serviço 57 

Florestal Brasileiro e execução da Funatura; 7. Apresentação dos Gestores das 58 

UC´s e/ou Municípios sobre resumo dos focos de incêndios florestais na região 59 

do Mosaico, suas ações e consequências; 8. Resultado do Seminário de 60 

encerramento do Projeto Peruaçu - I Etapa - Cáritas; 9. Resumo das ações 61 

realizadas pelo Conselho do Mosaico no período de 2014; 10. Propostas de 62 

possíveis metas e ações para 2015; 11. Proposta de inclusão no Mosaico do 63 

Parque Municipal Ecológico e Cultural Salustriano (São João das Missões); 12. 64 

Assuntos Gerais. O presidente Evandro Silva abriu a reunião, deu boas vindas 65 

a todos e agradeceu ao Sesc Januária pela cessão do espaço para a 66 

realização da reunião. Seguindo a pauta, solicitou que um dos conselheiros 67 

presentes procedesse com a leitura da ata da 18ª reunião ordinária ocorrida 68 

nos dias 24 e 25 de setembro de 2014 em Januária. O conselheiro Marco Tulio 69 

de Araújo Silva (IEF/REVS Pandeiros) apresentou-se e fez a leitura da ata, 70 

sendo a mesma aprovada por unanimidade. Em seguida, no ponto seguinte de 71 

pauta, “eleição de conselheiros para quatro vagas restantes do setor 72 

governamental e três vagas restantes da sociedade civil para o mandato 73 

2014/2016 do Conselho do Mosaico SVP”, o presidente passou a palavra ao 74 

secretário executivo do Conselho, Cesar Victor do Espírito Santo, que informou 75 

que, conforme definido na reunião passada, enviou ofícios convidando as 76 

seguintes instituições para que se manifestassem sobre o interesse em 77 

participar do Conselho: a) Entidades Governamentais - 1. Instituto Federal do 78 

Norte de Minas Gerais – Campus Januária; 2. Polícia Militar Ambiental de 79 

Januária; 3. Prefeitura de Miravânia; 4. Prefeitura de Bonito de Minas; 5. Corpo 80 

de Bombeiros; 6. Banco do Brasil (Ag. Januária); b) Entidades da sociedade 81 

civil - 1. Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Onça Quilombolas e 82 

Adjacências; 2. Associação dos Pequenos Produtores e Agricultores Familiares 83 

Rurais de Vereda Grande I; 3. Associação dos Pequenos Produtores Rurais e 84 

Agricultores Familiares de Araçá; 4. Associação dos Pequenos Produtores e 85 

Agricultores Familiares do Gaim; 5. RPPN Aldeia; e 6. RVC Roteiros do Velho 86 

Chico – Ecoturismo e Turismo de Aventura. Em relação às Entidades 87 

Governamentais, apenas a Prefeitura de Miravânia manifestou-se, estando 88 

presente nesta reunião a secretária de meio ambiente, Érica Viana Mota 89 

Caldeira, que fez uma breve apresentação do município de Miravânia. Após 90 

isto, o Conselho aprovou por unanimidade a inclusão da Prefeitura de 91 

Miravânia no Conselho. Em relação à sociedade civil, Cesar Victor informou 92 

que a entidade RVC Roteiros do Velho Chico – Ecoturismo e Turismo de 93 

Aventura enviou mensagem declinando da sua candidatura. Em relação às 94 

outras cinco entidades, apenas três se faziam presentes neste momento e 95 

apresentaram a sua candidatura, ou seja, Associação dos Pequenos 96 

Produtores Rurais de Onça Quilombolas e Adjacências, Associação dos 97 

Pequenos Produtores e Agricultores Familiares Rurais de Vereda Grande I e 98 

RPPN Aldeia. Após as apresentações por seus representantes presentes, as 99 

três foram eleitas por unanimidade. Tendo em vista que ainda restaram três 100 
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vagas para o setor governamental, o conselheiro Kolbe Soares (WWF – Brasil) 101 

sugeriu que o prazo para o preenchimento destas vagas fosse estendido até a 102 

próxima reunião que deverá ocorrer em março de 2015 e, após isso, seria 103 

enviado ao MMA um ofício solicitando a edição de uma portaria com a 104 

composição do conselho para o mandato 2014 a 2016. Na sequência, no 105 

próximo ponto de pauta, o presidente passou a palavra para o gestor da 106 

Estação Ecológica Estadual de Sagarana / IEF, Luciano Régis Cardoso para 107 

que fizesse a apresentação da proposta de inclusão da Estação Ecológica 108 

Estadual de Sagarana no Mosaico Sertão Veredas - Peruaçu. Luciano Cardoso 109 

colocou que o assunto já foi objeto de discussão e aprovação no âmbito do 110 

Conselho da Estação Ecológica. Fez uma apresentação sobre a Estação 111 

mostrando mapas e características gerais da unidade, que tem uma área de 112 

2.343 ha e foi criada em 21/10/2003. Encontra-se no município de Arinos, que 113 

também possui área no Parque Nacional Grande Sertão Veredas, uma das 114 

unidades que compõem o Mosaico. Falou que a Estação Ecológica possui 115 

fauna e flora características de cerrado, com veredas, mata seca, matas de 116 

galeria, cerrado estrito sensu, dentre outras fitofisionomias. Situa-se dentro do 117 

Projeto de Assentamento Sagarana, sendo que as reservas legais dos lotes 118 

que fazem divisas com a unidade foram definidas em áreas contíguas à 119 

Estação, aumentando o maciço florestal legalmente protegido. A Estação não 120 

possui plano de manejo. A economia da região está baseada na pecuária, 121 

porém há roças e extrativismo de baru. As comunidades locais ainda guardam 122 

vivas expressões culturais tradicionais do sertão. Após a apresentação, foi 123 

colocada em votação a inclusão da Estação no Mosaico, o que contou com a 124 

aprovação de todos. Na sequência, adiantando o ponto nº 11 da pauta, o 125 

presidente passou a palavra para o Secretário de Meio Ambiente de São João 126 

das Missões, Adailton José de Santana, para que fizesse a apresentação da 127 

proposta de inclusão do Parque Municipal Ecológico e Cultural Salustriano no 128 

Mosaico Sertão Veredas - Peruaçu. Adailton Santana fez uma apresentação 129 

sobre o Parque, mostrando mapas e características gerais da unidade, que tem 130 

uma área de 3,28 ha e foi criada em 30/09/2013. Encontra-se no município de 131 

São João das Missões e tem como principais objetivos a conservação, 132 

proteção e recuperação da cobertura vegetal, a educação ambiental, o lazer e 133 

o turismo. Após a apresentação, foi colocada em votação a inclusão do Parque 134 

no Mosaico, o que contou com a aprovação de todos. O Conselheiro Guilherme 135 

Ferreira (Biotrópicos) sugeriu que as RPPN‟s que estão no território do 136 

Mosaico, mas ainda não fazem parte oficialmente do Mosaico, sejam objeto de 137 

contato com os respectivos proprietários para que seja verificado o interesse na 138 

inclusão oficial das mesmas no Mosaico. Em seguida, o presidente, Evandro 139 

Silva (ICMBio/PNCP) solicitou que a representante do Instituto Rosa e Sertão, 140 

Damiana Campos, discorresse sobre as últimas ações do Projeto Turismo 141 

Ecocultural de Base Comunitária do Mosaico SVP. Damiana Campos falou 142 

sobre a conclusão, em dezembro de 2014, do curso de Condutores Ambientais, 143 

de 200 horas, que foi dado a pessoas dos três núcleos do Mosaico. Disse que 144 

o resultado foi muito bom. Colocou sobre complexidade de trabalhar com a 145 

construção das pousadas comunitárias utilizando recursos do Fundo 146 

Socioambiental da Caixa. Em seguida, apresentou um quadro resumo que 147 

contém as ações realizadas até o momento e a ações que ainda faltam, sendo 148 

necessária a assinatura de um termo aditivo com vistas a prorrogar o prazo do 149 

convênio por mais doze meses. Neste momento, às 18:30 h, a reunião foi 150 
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interrompida para ter sequência no dia seguinte. Às 8:30 h do dia 03/12, a 151 

reunião foi reiniciada sob a presidência de Evandro Silva, que convidou o 152 

representante do WWF Brasil, Kolbe Soares, para dar o informe sobre as 153 

capacitações sobre CAR (Cadastro Ambiental Rural) ocorridas em novembro 154 

de 2014. Kolbe Soares falou que o WWF, em parceria com o IEF e o IFNMG, 155 

promoveu nos dias 11 e 12 em Arinos e nos dias 13 e 14 em Januária, cursos 156 

de curta duração sobre o CAR para técnicos de entidades governamentais e 157 

não governamentais que atuam no território do Mosaico. Colocou que os 158 

cursos cumpriram com o objetivo de capacitar os participantes em 159 

conhecimentos básicos de Geoprocessamento para realização do Cadastro 160 

Ambiental Rural no Sistema do SICAR-MG. Ao todo participaram 72 pessoas. 161 

Kolbe Soares falou, também, sobre outras ações que o WWF Brasil está 162 

executando no Mosaico, como o apoio à construção de uma unidade de 163 

beneficiamento de frutos do cerrado na comunidade do Areião, à realização do 164 

mapeamento do extrativismo vegetal sustentável no Mosaico em parceria com 165 

a Coop Sertão Veredas, à contratação de técnicos para atuarem na Coop 166 

Sertão Veredas, o apoio na realização de oficinas sobre cooperativismo e 167 

associativismo, em parceria com a Funatura, dentre outras ações. Em seguida, 168 

alguns conselheiros teceram comentários gerais sobre estas iniciativas e sobre 169 

o CAR. O presidente, Evandro Silva, colocou que estas ações e outras das 170 

diferentes entidades mostram que o Mosaico está cumprindo um papel 171 

importante no território e parabenizou a todos. Na sequência, o presidente 172 

passou a palavra ao representante da Funatura, Cesar Victor do Espírito Santo, 173 

que deu um informe sobre as ações realizadas no âmbito do Projeto Ater 174 

Cerrado, que conta com apoio do Serviço Florestal Brasileiro e execução da 175 

Funatura. Cesar Victor  colocou que o projeto está atendendo 5 176 

empreendimentos, sendo 4 do território do Mosaico, ou seja: Coop Sertão 177 

Veredas, Copabase, COOPAE e Areião. Colocou que o projeto tem como 178 

objetivo fornecer assistência técnica e capacitações relacionadas com o 179 

aproveitamento sustentável de produtos do cerrado e atua em três eixos: 180 

Gestão do Empreendimento, Produção e Comercialização. Falou que, após a 181 

realização do diagnóstico e do planejamento participativo dos 182 

empreendimentos foi iniciada, em julho, a assistência técnica prevista nos 183 

respectivos planos. Em relação às capacitações, foram promovidas, em 184 

parceria com o WWF, oficinas sobre cooperativismo e associativismo na 185 

Copabase, Coop Sertão Veredas e Associação Cinthia Peter. Para dezembro e 186 

janeiro estão previstos cursos sobre buriti, pequi e umbu nos empreendimentos 187 

beneficiados. Em seguida o presidente passou para o próximo ponto de pauta, 188 

“apresentação dos Gestores das UC´s e/ou Municípios sobre resumo dos focos 189 

de incêndios florestais na região do Mosaico em 2014, suas ações e 190 

consequências”. Marco Tulio (IEF/REVS Pandeiros) colocou que no Refúgio 191 

houve muitos focos de incêndios, mais do que em anos anteriores, a maioria 192 

em grandes propriedades. Colocou que a falta de recursos é o principal entrave 193 

para realizar a prevenção e o combate aos incêndios. Débora Takaki 194 

(Prefeitura de Januária) reforçou a necessidade de integrar os esforços. Disse 195 

que o relatório sobre a expedição ao Peruaçu deve ser encaminhado aos 196 

órgãos competentes, pois tem informações muito importantes para serem 197 

divulgadas sobre a situação do rio Peruaçu. Da mesma forma deve ser feito 198 

com o relatório da expedição ao rio Pandeiros. Falou, ainda, sobre a 199 

necessidade de recuperação de áreas degradadas com o plantio de mudas e 200 
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sobre a proteção de nascentes, com o cercamento das mesmas. Guilherme 201 

Ferreira (Biotrópicos) citou a experiência de recuperação de 3 ha no entorno do 202 

Parque Nacional Cavernas do Peruaçu que, apesar de pontual, pode ser 203 

replicada em outras áreas. Colocou que fará uma exposição sobre esta 204 

experiência na próxima reunião. Pedro Cardoso da Silva (Xacriabá/Aldeia 205 

Sumaré) falou sobre o projeto recém aprovado pelo PPPEcos para cercamento 206 

de nascentes na Terra Indígena Xacriabá em aproximadamente 400 ha. Marco 207 

Tulio (IEF/REVS Pandeiros) colocou que a expedição ao rio Pandeiros foi feita 208 

nos mesmos moldes da expedição ao Peruaçu e que o relatório foi elaborado e 209 

encaminhado ao Ministério da Integração Nacional. Os problemas são similares 210 

a as soluções também. Rosemeire Gobira (Adisc) colocou que estas 211 

expedições são importantes, porém tem que ter um caráter mais técnico, com o 212 

envolvimento de pesquisadores, além de ter um caráter educativo junto à 213 

escolas da região. Em seguida Evandro Silva (ICMBio/PNCP) apresentou a 214 

situação do Parque Nacional e da APA Cavernas do Peruaçu. Mostrou um 215 

quadro com a situação das 11 unidades de conservação federais existentes no 216 

estado de Minas Gerais, em que o Parque com 23 focos de incêndio e a APA 217 

com 11 focos ficaram em 9º e 10º lugar, respectivamente, no ranking estadual. 218 

O PN Grande Sertão Veredas teve 38 (8º lugar). O PN da Serra da Canastra 219 

teve 1.112 focos (1º lugar) e o PN Serra do Cipó com 598 (2º lugar). Isso 220 

mostra que a situação das unidades do Mosaico foi bem melhor que as demais 221 

do estado em 2014. Adailton Santana (Prefeitura de São João das Missões) 222 

apresentou a situação do município, em que está inserida a Área Indígena 223 

Xacriabá. Disse que 2014 foi o ano com o menor número de focos de incêndio 224 

em São João das Missões desde que este tema começou a ser monitorado no 225 

município. Várias foram as razões para este resultado, em especial, as 226 

atividades da brigada de incêndios, em paralelo com as ações de educação 227 

ambiental e o evento sobre prevenção e combate à incêndios. Tudo fruto de 228 

um trabalho em parceria que envolve a Prefeitura, o ICMBIO, o IEF, a FUNAI, o 229 

IBAMA/PrevFogo, Escolas Indígenas, a EMATER-MG, e as Associações de 230 

Indígenas Xacriabás. Em seguida o presidente, Evandro Silva, passou para o 231 

ponto seguinte de pauta “Resultado do Seminário de encerramento do Projeto 232 

Peruaçu - I Etapa” e solicitou que o representante da Cáritas desse o informe. 233 

Jerre Sales disse que o seminário foi muito importante e participativo e fez uma 234 

detalhada apresentação sobre os principais resultados do “Projeto Peruaçu: 235 

Implementando Tecnologias Sociais em favor de sua gente e seu Rio”. Disse 236 

que tratou-se de uma iniciativa bastante rica, dentro do “Programa Águas 237 

Brasil”, com o envolvimento de uma gama de parceiros. Atendeu cerca de 340 238 

famílias de 14 comunidades dos municípios de Januária e Itacarambi, as quais 239 

receberam apoio para a implantação de tecnologias sociais (cisternas, 240 

biodigestores, barraginhas, bancos de sementes crioulas, etc) e envolveu 241 

capacitações, encontros, intercâmbios, implantação de unidades 242 

demonstrativas, dentre outras ações. Colocou, ainda, que já está assegurada a 243 

segunda fase do Projeto, que será iniciada em janeiro de 2015. Seguindo a 244 

pauta, o presidente, Evandro Silva, passou para o tópico „Resumo das ações 245 

realizadas pelo Conselho do Mosaico no período de 2014”, em que foi 246 

destacado as discussões sobre a implantação de PCHs no Carinhanha, a 247 

ampliação do Parque Estadual Veredas do Peruaçu, o acompanhamento de 248 

projetos em execução pelos diversos parceiros, o estudo sobre a efetividade do 249 

Mosaico, a questão da prevenção e combate aos incêndios e a eleição de 250 
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conselheiros para um novo mandato. No item seguinte de pauta “Propostas de 251 

possíveis metas e ações para 2015”, ressaltou-se a continuidade das ações 252 

referentes à PCHs, ampliação do PE Veredas do Peruaçu, inclusão de novas 253 

unidades de conservação no Mosaico, o acompanhamento dos projetos em 254 

desenvolvimento no Mosaico, a busca de uma maior participação de gestores 255 

que não tem comparecido, dentre outros aspectos. Ressaltou-se, também, a 256 

continuidade do apoio ofertado pelo WWF-Brasil, para a realização das 257 

reuniões do conselho do Mosaico, que vem se dando desde 2014. Em seguida  258 

foi aberta a palavra no item de pauta “Assuntos Gerais”. O Conselheiro 259 

Guilherme Ferreira (Biotrópicos) sugeriu que seja reforçada junto ao IBAMA / 260 

Sede Brasília, a Moção sobre as PCHs do Carinhanha. Informou, ainda, que a 261 

empresa que pretende construir a PCH Catumbi, também no Carinhanha, 262 

entrou em contato dizendo que está iniciando o EIA / RIMA. Guilherme Ferreira 263 

sugeriu, ainda, que a reunião do Conselho prevista para setembro seja 264 

antecipada para agosto em função da impossibilidade de participação dos 265 

gestores das UCs devido ao período de seca, época em que o perigo de 266 

incêndio é maior e os gestores ficam impedidos de saírem de suas bases. O 267 

conselheiro Marco Túlio de Araújo Silva (IEF/REVS Pandeiros) informou que no 268 

dia 20 de dezembro de 2014 será realizado o Encontro de Folias de Reis na 269 

Vila da Cemig / Pandeiros e convidou todos a participarem. A próxima reunião 270 

ficou pré-agendada para os dias 26 e 27 de março de 2015 em Miravânia. Em 271 

seguida, nada mais havendo a tratar, o presidente Evandro Silva deu por 272 

encerrada a reunião. Aprovada esta ata, foi ela assinada pelo presidente e pelo 273 

Secretário Executivo do Conselho. 274 

 275 

 276 

Evandro Pereira da Silva 277 

Presidente  278 

 279 

                                   280 

Cesar Victor do Espírito Santo 281 

Secretário Executivo 282 


