ATA DA 2ª REUNIÃO DO CONSELHO CONSULTIVO DO
MOSAICO SERTÃO VEREDAS – PERUAÇU
JANUÁRIA - MG, 02 DE JULHO DE 2010.
Aos dois dias de julho de 2010, às 8:30 h, no auditório do SESC - Laces Januária,
localizado na Av. Aeroporto, No 250, Januária - MG, após a verificação da
existência de quorum, foi aberta pela presidente Helen Duarte Faria, a 2ª reunião
do Conselho Consultivo do Mosaico Sertão Veredas – Peruaçu, que contou com a
participação dos seguintes conselheiros (lista de presença em anexo): I –
Representação Governamental - 1) Paula Leão Ferreira – ICMBio/Parque
Nacional Grande Sertão Veredas; 2) Evandro Pereira da Silva – ICMBio/Parque
Nacional Cavernas do Peruaçu; 3) Helen Duarte Faria - IEF/APA do Cochá e
Gibão; 4) Izabela Veloso Siqueira (suplente) – IEF/Parque Estadual Veredas do
Peruaçu; 5) Ricardo de Almeida Souza – IEF/Refúgio de Vida Silvestre do
Pandeiros; 6) Cícero Barros – IEF/Reserva de Desenvolvimento Sustentável
Veredas do Acari; 7) Natália Rust Neves – IEF/Parque Estadual da Serra das
Araras; 8) Rafael Marcelo Chaves (suplente) – IBAMA; 9) Paulo César Soares –
FUNAI; 10) Eustáquio Tadeu Lobo Veloso (titular) e Eduardo Ferreira Guimarães
(suplente) - Polícia Militar de Meio Ambiente de Minas Gerais; 11) Odair Guedes
Pimenta - Prefeitura Municipal de Formoso; 12) Edílson Rodrigues de Araújo Prefeitura de Bonito de Minas; 13) Antônio Vidal Junior (titular) e Antônio Augusto
Lima Junior (suplente) - Prefeitura de Januária; 14) Paulo Roberto Ferreira de
Souza (titular) e Marília Ramos Silva (suplente) - Prefeitura de Itacarambi; 15)
Adailton José de Santana - Prefeitura de São João das Missões; II –
Representação da Sociedade Civil – 16) Cesar Victor do Espírito Santo (titular) e
Ernane Faria (suplente) - Fundação Pró-Natureza – FUNATURA; 17) Damiana
Sousa Campos (titular) e Camila Pinheiro Medeiros (suplente) - Instituto Rosa e
Sertão; 18) Jair Mendes de Amorim – Sindicato dos Trabalhadores Rurais da
Chapada Gaúcha; 19) Hamilton dos Reis Sales - Grupo de Espeleologia e Estudos
Orientados de Januária; 20) Ademir Nunes Vassalo - Associação dos Agentes
Ambientais do Vale do Peruaçu; 21) Hilário Correa Franco – Associação Indígena
Xacriabá; 22) Diogo Resende Garcia Pinto e Couto (titular) e Vicentina Bispo de
Almeida Corte (suplente) - Representantes dos Pequenos Empreendedores; 23)
Wellington Carneiro Figueiredo - Cáritas Diocesana de Januária; 24) Ione
Gonçalves da Silva - Associação de Moradores de Pandeiros; 25) José Ferreira
dos Santos – Associação Quilombola Vó Amélia; 26) Giovanna Carneiro Jaques Ponto de Cultura / Centro de Artesanato de Januária; 27) José Elias Pereira Lopes
- RPPN Fazenda Porto Cajueiro. Não compareceram os conselheiros
representantes das seguintes instituições: I – Representação Governamental - 1)
ICMBio / APA do Peruaçu; 2) IEF / APA do Pandeiros; 3) IEF / Parque Estadual da
Mata Seca; 4) Ministério Público Estadual / Promotoria de Arinos – MG; 5)
EMATER / Januária; 6) UNIMONTES; 7) Instituto Federal do Norte de Minas
Gerais – Januária; 8) Prefeitura Municipal da Chapada Gaúcha; II –
Representação da Sociedade Civil – 9) Instituto Biotrópicos; 10) Coop Sertão
Veredas; 11) ADISC; 12) Instituto Grande Sertão; 13) CEIVA; 14) SESC; 15) Ass.
Peq. Prod. Várzea Grande; 16) CAA/NM; 17) Comitê da Bacia Hidrográfica Mineira
do Rio Urucuia; 18) Circuito Turístico Velho Chico. Estiveram presentes, ainda, as
1

seguintes pessoas: 1) Fernando Lima – DAP/MMA; 2) Lucia Lopes - DAP/MMA; 3)
Michele de Souza Aquino – ICMBio / PNCP; 4) Carmem Lucia de Souza Melo –
IEF / Projeto Pandeiros; 5) Ailton Fernando da Silva – IEF / Projeto Pandeiros. Foi
em seguida aprovada a seguinte pauta: 1. Leitura e aprovação da ata da 1ª
reunião ocorrida no dia 17/03/2010; 2. Informe sobre as capacitações realizadas;
3. Discussão sobre a retomada dos monocultivos de eucalipto na área do
Mosaico; 4. Criação de Câmara Temática para acompanhar processos de
licenciamentos com significativos impactos ambientais no território do Mosaico; 5.
Criação de Câmara Temática sobre a abertura dos Parques do Mosaico; 6.
Assuntos Gerais. Após a abertura da reunião pela Presidente, o representante da
FUNATURA e secretário executivo do Conselho, Cesar Victor do Espírito Santo,
pediu a palavra para solicitar um minuto de silêncio em homenagem ao Sr. Paulo
Lopes Viana, consultor da FUNATURA e ex-funcionário do IBAMA, que prestou
relevantes serviços ao estado de Minas Gerais, em especial à região do Mosaico,
e que faleceu no último dia 22 de junho. Na seqüência da pauta, o secretário
executivo do Conselho, Cesar Victor do Espírito Santo, fez a leitura da ata da 1ª
reunião, a qual foi aprovada por unanimidade. Em seguida, deu informe sobre as
duas capacitações realizadas, sendo a primeira em maio, voltada para os gestores
das unidades, que aconteceu entre os dias 25 e 27 de maio, nas dependências do
SESC, em Januária. O foco foi a gestão integrada das UCs e contou com a
participação de um total de 21 pessoas. A instrutora foi a Dra Maria Auxiliadora
Drumond. Colocou que a capacitação foi bastante proveitosa e proporcionou uma
reflexão sobre alguns conceitos de gestão e sobre as ações desenvolvidas ou em
desenvolvimento no Mosaico, tendo como referência o Plano de DTBC. Além
disso, foram definidas, pelos participantes, ações para a gestão integrada do
Mosaico. A segunda capacitação aconteceu nos dois dias que antecederam a
presente reunião, no auditório do SESC, e foi voltada para os conselheiros. O foco
foi o papel do conselheiro e sua ação, não só nas reuniões do Conselho, como no
dia a dia do seu trabalho. Contou com a participação de 44 pessoas. A instrutora
foi a Dra Isabel de Castro. Colocou que a capacitação foi de muita valia e
proporcionou uma rica reflexão dos conselheiros sobre o seu papel e atuação no
Mosaico. Na seqüência, a presidente do Conselho, Helen Duarte, colocou em
discussão a questão da retomada dos monocultivos de eucalipto na área do
Mosaico. Informou que, infelizmente, as pessoas convidadas para fazerem
explanações sobre o tema não puderam estar presentes na presente reunião. No
entanto abriu a palavra para os conselheiros que desejassem se manifestar sobre
o assunto. Antes, porém, informou que na APA do Cochá e Gibão, há um pedido
de licenciamento para plantios de eucalipto por uma grande empresa do ramo.
Colocou que, na condição de gerente da APA, está analisando o processo uma
vez que para a concessão da licença é necessária anuência da gerência. Colocou
que não há normas claramente definidas sobre o que pode ou não pode ser
licenciado em uma APA e que não tem muitos instrumentos para não conceder a
anuência. Na seqüência, o Conselheiro Ricardo Souza (RVS Pandeiros) informou
que uma outra grande empresa pretende reflorestar cerca de 500 mil hectares
com eucalipto na região, sendo grande parte no território do Mosaico, inclusive em
áreas que já foram objetos de plantios no passado e que foram abandonadas. O
Conselheiro José Elias (RPPN Porto Cajueiro) informou que isso é um problema,
2

pois as áreas que foram abandonadas estão em processo de recuperação natural,
muitas já produzindo frutos do cerrado, que são aproveitados pelas comunidades
locais. O Conselheiro José Ferreira dos Santos (Ass. Quilombola Vó Amélia)
colocou que acha um absurdo essa retomada dos plantios, pois desde a década
de 70, a região foi muito prejudicada com esses plantios. Não dá para aceitar a
repetição. Sugere outras linhas de trabalho, como a implantação de sistemas
agroflorestais. A conselheira Camila Medeiros (Rosa e Sertão) colocou que a
percepção das comunidades é que isso será um grande dano ambiental e social.
Algumas comunidades prepararam um documento e enviaram ao Ministério
Público. Informou, ainda, que há um movimento em Januária para que seja votada
uma lei municipal para impedir o plantio de eucalipto em larga escala. O
conselheiro Adailton Santana (Pref Mun S. J. Missões) informou que há um
desmatamento de 5 mil hectares próximo às cabeceiras do Itacarambi. O
conselheiro Cesar Victor do Espírito Santo (FUNATURA) colocou que trata-se de
algo bastante preocupante e que, no mínimo, antes de qualquer anuência para os
plantios, é importante que seja feito zoneamento ecológico e econômico da região,
especialmente das APAs. Fernando Lima (MMA) reforçou a questão do
zoneamento e, a exemplo do que foi feito para a cana-de-açúcar, ou seja, um
zoneamento para a cana, seria importante que fosse feito, também para o
eucalipto. Sugeriu que a Rede Cerrado participe dessa discussão e que isso
poderia ser transformado em política pública. O conselheiro Rafael Chaves
(IBAMA) colocou que antes das anuências, podem ser solicitados estudos
técnicos para melhor embasarem a decisão. Colocou, também, que é importante
representantes do Mosaico estarem presentes nas reuniões do COPAM do norte
de Minas Gerais. O conselheiro Hamilton Sales (Grupo GEO) colocou que é
importante que o Mosaico seja enraizado nos municípios e que o Conselho apóie
a estruturação dos COMDEMAs. Colocou, ainda, que a preocupação tem que ser
com os monocultivos de modo geral, além do eucalipto, por exemplo soja, capim,
etc. Após as intervenções, a presidente Helen Duarte colocou em discussão o
encaminhamento a ser dado sobre o tema do eucalipto. Após algumas
intervenções, chegou-se ao seguinte encaminhamento: a) realização de um
seminário no dia 20 de agosto, em Januária, com palestras de representantes do
Ministério Público, das Comunidades, dos Empresários do Setor de
Reflorestamento, da SUPRAM, do IEF, do IBAMA, da UNIMONTES e da Rede
Cerrado. A comissão organizadora será formada pelos conselheiros Helen Duarte,
Cesar Victor, Natália Neves, Paulo Roberto, Edílson Araújo, Antônio Vidal,
Damiana Campos e Camila Medeiros; b) elaboração de uma moção a ser votada
na próxima reunião. Na seqüência, a presidente Helen Duarte colocou em
discussão o ponto da pauta sobre a criação de Câmaras Temática sobre
Licenciamentos e sobre a Abertura dos Parques. Após alguns debates, definiu-se
pela criação das câmaras, que terão a seguinte composição: a) Câmara Temática
para acompanhar processos de licenciamentos com significativos impactos
ambientais no território do Mosaico – Ernane Faria (FUNATURA), Natália Neves e
Izabela Siqueira (IEF), Evandro Silva (ICMBio), Rafael Chaves (IBAMA), Hamilton
Sales (Grupo GEO) e Tenente Lobo (PM Ambiental); b) Câmara Temática sobre a
abertura dos Parques do Mosaico – Antônio Vidal (Pref Mun Januária), Hilário
Xacriabá (AIX), Evandro Silva (ICMBio), Ademir Vassalo (AAVP), Paulo Roberto
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(Pref Mun Itacarambi), Giovana Jaques (Ponto Cultura Januária). Foi também
aprovada a criação de uma Comissão para elaboração de um Plano de Ação para
o Mosaico, que será composta pelos conselheiros Helen Duarte, Paula Leão,
Cesar Victor, Vicentina e Damiana. Em seguida a presidente Helen Duarte abriu a
palavra para assuntos gerais. O conselheiro Evandro Silva (ICMBio) informou
sobre o Centro Especializado de Conservação de Cactáceas. A conselheira Paula
Leão (ICMBio) informou sobre a realização dos IX Encontro dos Povos do Grande
Sertão Veredas a ser realizado na Chapada Gaúcha entre os dias 8 e 11 de julho.
O conselheiro Wellington Figueiredo (Cáritas) informou sobre o seminário sobre a
transposição do São Francisco no dia 8 de julho e sobre a 14ª Romaria das Águas
e da Terra de Minas Gerais no dia 18 de julho. O conselheiro Hamilton Sales
(Grupo GEO) informou sobre o 5º Encontro Mineiro de Espeleologia nos dias 8 a
12 de julho, em Januária. Fernando Lima (MMA) reforçou a questão dos Parques
da Copa de 2014 e importância de envolvimento do Mosaico. Informou que há um
plano entre o MMA e o MTur, o qual prevê que os Parques Nacionais que
estiverem num raio de 100 km das sedes dos jogos serão beneficiados com
adequações na infra-estrutura, além de outros aspectos, para que estejam todos
aptos a receberem os turistas que estarão no Brasil para assistirem os jogos.
Apesar de o Mosaico estar em distâncias maiores que essa, nada impede que o
Mosaico receba turistas que vierem para a Copa de 2014. Continuando, Fernando
Lima, juntamente com sua colega Lúcia Lopes (MMA), parabenizaram a realização
de mais essa reunião do Conselho do Mosaico. Colocaram que no âmbito do MMA
o Mosaico Sertão Veredas – Peruaçu está se tornando uma referência. Na
seqüência, nada mais havendo a tratar, a Presidente do Conselho, Sra Helen
Duarte, deu por encerrada a reunião. Aprovada esta ata, foi ela assinada pela
Presidente e pelo Secretário Executivo do Conselho.

Helen Duarte Faria
Presidente

Cesar Victor do Espírito Santo
Secretário Executivo
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