ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CONSULTIVO DO
MOSAICO SERTÃO VEREDAS – PERUAÇU
CHAPADA GAÚCHA - MG, 07 JULHO DE 2011.
Aos sete dias de julho de 2011, às 14:30 h, na Câmara Municipal da Chapada
Gaúcha, localizada na Rua Santo Agostinho, No 360, Centro, Chapada Gaúcha MG, após a verificação da existência de quórum em segunda convocação, foi
aberta pela presidente Helen Duarte Faria, a 5ª Reunião Ordinária 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) Elildo A. R. Carvalho Jr. - 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) Cícero Barros –
IEF/Reserva de Desenvolvimento Sustentável Veredas do Acari; 5) João Roberto
Barbosa de Oliveira (Titular) e Yale Bethânia Andrade Nogueira (Suplente) IEF/Parque Estadual Veredas do Peruaçu;
6) José Luis Vieira - IEF / Parque
Estadual da Mata Seca; 7) Natália Rust Neves - IEF/Parque Estadual da Serra das
Araras; 8) Cássio Alexandre da Silva - UNIMONTES; 9) José Raimundo Ribeiro
Gomes - Prefeitura Municipal da Chapada Gaúcha; 10) Odair Guedes Pimenta Prefeitura Municipal de Formoso; 11) Edílson Rodrigues de Araújo - Prefeitura
Municipal de Bonito de Minas; II – Representação da Sociedade Civil – 12) Cesar
Victor do Espírito Santo - Fundação Pró-Natureza – FUNATURA; 13) José Correia
Quintal - Coop Sertão Veredas; 14) Damiana Sousa Campos - Instituto Rosa e
Sertão; 15) Francisco Fernando da Silva - ADISC; 16) Jair Mendes de Amorim Sindicato dos Trabalhadores Rurais da Chapada Gaúcha; 17) Felipe Teixeira
Martins – Instituto Grande Sertão; 18) Elaine Corrêa Silva (Titular) e Ademir Nunes
Vassalo (Suplente) – Associação de Agentes Ambientais do Vale do Peruaçu; 19)
Vicentina Bispo de Almeida Corte - Representantes dos Pequenos Empreendedores
de Januária; 20) 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/Refúgio de Vida Silvestre do Pandeiros; 4) IBAMA; 5) FUNAI; 6)
Polícia Militar de Meio Ambiente de Minas Gerais; 7) Ministério Público Estadual /
Promotoria de Arinos – MG; 8) EMATER / Januária; 9) Instituto Federal do Norte de
Minas Gerais – Januária; 10) Prefeitura Municipal de Januária; 11) Prefeitura
Municipal de Itacarambi; 12) Prefeitura Municipal de São João das Missões; II –
Representação da Sociedade Civil – 13) Instituto Biotrópicos; 14) Grupo de
Espeleologia e Estudos Orientados de Januária; 15) Ass. Peq. Prod. Várzea Grande;
16) CEIVA; 17) Associação Indígena Xacriabá; 18) SESC; 19) CAA/NM; 20) Cáritas
Diocesana de Januária; 21) Associação de Moradores de Pandeiros; 22) Associação
Quilombola Vó Amélia; 23) Comitê da Bacia Hidrográfica Mineira do Rio Urucuia; 24)
Circuito Turístico Velho Chico; 25) Ponto de Cultura / Centro de Artesanato de
Januária. Estiveram presentes, ainda, as seguintes pessoas: 1) Infaide Patrícia do E.
Santo (IEF); 2) Fernando Duarte Vilaça (IEF); 3) Evandro Rodney (IEF) 4) Hagen da
Silva Messias (IEF/PE Veredas do Peruaçu; 5) Valter Luis Lopes Carneiro –
(Câmara Municipal da Chapada Gaúcha); 6) Carlos Alberto Maier (COOAPI); 7)
Fabrício Amaral (Unimontes); 8) Harrisson Andrade (Unimontes); 9) Michele de
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Souza Aquino (PNCP); 10) Géssica Franciele Fonseca Barbosa (PNCP); 11)
Anadina Ferreira do Nascimento (APRVP); 12) Renata Botelho Machado Silva (Faz.
Trijunção); 13) Ítalo Pompeo (Faz. Trijunção); 14) Carmem Lúcia de Melo
(COOPAE), 15) Maria Silvia C. P. Araújo (Prefeitura Municipal de Formoso), 16) Ana
Carneiro Cerqueira (UFRJ / IRS)), 17) Cristiana Silva Mendes Canguçu (Unimontes),
18) Júlio César Sampaio (WWF – Brasil), 19) Mara Moscoso (FUNATURA); e 20)
Henrique Brandão Cavalcanti (FUNATURA). Foi em seguida aprovada a seguinte
pauta: 1. Apreciação das atas da 4ª reunião ordinária ocorrida no dia 15/02/2011 e
da 1ª reunião extraordinária ocorrida no dia 03/03/2011; 2. Apresentação do WWF
sobre o Programa Cerrado / Pantanal – Atuação no Mosaico Sertão Veredas Peruaçu; 3. Informe sobre o início do “Projeto de Viabilização da Estrada-Parque
Guimarães Rosa - Facilitando o Turismo Ecocultural e o Deslocamento no Território
do Mosaico Sertão Veredas – Peruaçu” com execução da FUNATURA e apoio do
Projeto Florelos / Instituto Sociedade, População e Natureza – ISPN; 4. Informe
sobre o andamento das propostas de Projetos de Extrativismo e de Turismo
Ecocultural a serem executados pela Coop Sertão Veredas e Instituto Rosa e Sertão
com financiamento do FNMA / Fundo Socioambiental da CAIXA; 5.
Encaminhamentos decorrentes do Encontro sobre Eucalipto ocorrido no dia
29/09/2010; 6. Assuntos Gerais. Após a abertura da reunião, a Presidente, Helen
Duarte, informou que o supervisor do Escritório Regional Alto Médio São Francisco
do IEF (ERAMSF) enviou ofício solicitando a substituição de Izabela Veloso Siqueira
por Yale Bethânia Andrade Nogueira como representante suplente do Parque
Estadual Veredas do Peruaçu / IEF. Na sequência, sobre as atas da 4ª reunião
ordinária e da 1ª reunião extraordinária, lembrou que as mesmas já haviam sido
aprovadas nas respectivas reuniões, sendo desnecessária uma nova leitura, o que
contou com a concordância de todos. Em seguida, conforme a pauta, passou a
palavra para o representante do WWF-Brasil, Júlio Cesar Sampaio da Silva, que
discorreu sobre o Programa Cerrado / Pantanal do WWF-Brasil e a atuação no
Mosaico Sertão Veredas – Peruaçu. O representante do WWF falou que a estratégia
de atuação divide-se em 4 focos, sendo: 1. Unidades de Conservação – apoio a
gestão; 2. Planejamento sistemático da paisagem; 3. Modelos de agricultura
alinhados com a conservação; 4. Comunicação – resgate do cerrado. Discorreu
brevemente sobre cada um dos focos e informou que nos dias 21 e 22 de julho de
2011, o WWF promoverá, na Chapada Gaúcha, uma capacitação sobre recuperação
de voçorocas destinada a agricultores e técnicos. Na sequencia houveram algumas
colocações e perguntas dos conselheiros ao representante do WWF. A presidente,
Helen Duarte, perguntou se o WWF vai atuar com o IEF. O representante do WWF
informou que já iniciou contatos com o órgão e que uma das coisas a serem
propostas seria a efetivação do RAPAM (Avaliação da Efetividade da Gestão de
Áreas Protegidas) junto às UCs administradas pelo IEF. A conselheira Damiana
Campos (Rosa e Sertão) comentou sobre as áreas prioritárias com voçorocas no
município da Chapada Gaúcha e disse que o Vão dos Buracos seria uma delas. O
representante do WWF salientou que o objetivo da capacitação é trazer elementos
técnicos para que se inicie um processo de recuperação. O conselheiro Cássio
Alexandre da Silva (UNIMONTES) sugeriu que houvesse a participação de
tratoristas. O conselheiro Francisco Fernando da Silva (ADISC) informou que já
houve, na Chapada Gaúcha, progressos nesse tema. O conselheiro José Raimundo
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Ribeiro Gomes, prefeito da Chapada Gaúcha, colocou que as ações sobre
conservação e desenvolvimento sustentável são muito lentas, que a regularização
fundiária do Parque Nacional Grande Sertão Veredas está muito aquém do aceitável
e que discorda da proposta de um parque estadual no rio Carinhanha uma vez que
isso implicaria na remoção de populações e que, dessa forma, preferia que fossem
construídas as PCHs propostas para a mesma área, apesar de, no passado, já ter
se manifestado contra. A conselheira Natália Neves (IEF) informou que não há nada
definido quanto a criação de uma nova unidade de conservação no rio Carinhanha,
inclusive quanto a categoria. Na sequência, a Presidente, Helen Duarte, passou para
o ponto seguinte de pauta sobre a Estrada-Parque Guimarães Rosa. A consultora
da Funatura, Mara Moscoso, falou sobre o início do “Projeto de Viabilização da
Estrada-Parque Guimarães Rosa - Facilitando o Turismo Ecocultural e o
Deslocamento no Território do Mosaico Sertão Veredas – Peruaçu”, que tem como
objetivo buscar o reconhecimento oficial da estrada-parque junto ao poder público do
estado de Minas Gerais. Informou que será feito um diagnóstico sobre o território e
municípios por onde passa a estrada ao longo do território do Mosaico e que, antes
da discussão com os órgãos estaduais, fará reuniões em todos os municípios para
apresentar a ideia, o diagnóstico e recolher sugestões. Disse, ainda, que a EstradaParque Guimarães Rosa está prevista no Plano de DTBC do Mosaico. Após a
conclusão da explanação, a palavra foi aberta aos conselheiros. O conselheiro
Cássio Alexandre da Silva (UNIMONTES) colocou sobre a importância de o povo da
região conhecer mais sobre Guimarães Rosa e sua obra. Infaide Patrícia do Espírito
Santo (IEF) sugeriu que sejam acessados recursos de compensação ambiental para
viabilizar a construção da estrada-parque. O conselheiro José Raimundo Ribeiro
Gomes, prefeito da Chapada Gaúcha, sugeriu que façamos uma moção a ser
enviada a SEMAD, para que os recursos de compensação ambiental oriundos de
obras na região sejam revertidos para as unidades de conservação da própria
região, o que obteve a concordância de todos. O conselheiro Felipe Martins (IGS)
sugeriu que na proposta da estrada-parque sejam consideradas, também, as
estradas vicinais. O conselheiro José Luis Vieira (IEF / Parque Estadual da Mata
Seca) informou que a estrada-parque corta o Parque Estadual da Mata Seca e que a
mesma está sendo asfaltada no trecho entre São João das Missões e Manga.
Sugeriu que seja feito uma carta ao DNIT sobre a compensação ambiental para ser
revertida ao Parque Estadual da Mata Seca, o que obteve a concordância de todos.
Na sequência, a Presidente, Helen Duarte, passou para o ponto seguinte de pauta,
sobre os Projetos de Extrativismo e de Turismo Ecocultural a serem executados pela
Coop Sertão Veredas e Instituto Rosa e Sertão com financiamento do FNMA / Fundo
Socioambiental da CAIXA, os quais foram aprovados na reunião do Conselho do
FNMA ocorrida no dia 16 de junho passado. Sobre o projeto de turismo ecocultural,
a representante do Instituto Rosa e Sertão, Damiana Campos, fez um breve informe
sobre o projeto de turismo ecocultural de base comuntária, seus objetivos e metas.
Na sequência o conselheiro Edilson Araújo (Prefeitura de Bonito de Minas) falou que
algo muito preocupante refere-se às três pousadas comunitárias a serem
construídas nos três polos do Mosaico, uma vez que as comunidades são
despreparadas. Falou, ainda, sobre a necessidade de instituir-se o Comitê de
Acompanhamento dos Projetos do FNMA no âmbito do Conselho do Mosaico. O
conselheiro José Raimundo Ribeiro Gomes, prefeito da Chapada Gaúcha, ressaltou
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a importância de se abrir os parques para visitação, visando a atração de turistas. O
conselheiro Elildo A. R. Carvalho Jr. (ICMBio/Parque Nacional Grande Sertão
Veredas) colocou que o Parque não está aberto porém é possível visitá-lo. Disse, no
entanto, que falta condições mínimas para que o Parque seja aberto oficialmente,
tais como, estradas em condições de trafegabilidade, trilhas, funcionários, centro de
visitantes, regularização fundiária, dentre outros aspectos. O conselheiro Evandro
Pereira da Silva (ICMBio/Parque Nacional Cavernas do Peruaçu) disse que acredita
que a gestão integrada entre as UCs do Mosaico com a participação das
comunidades poderá facilitar a visitação. O conselheiro Francisco Fernando da Silva
(ADISC) manifestou preocupação sobre a capacidade reduzida de pessoas da
região investirem em pousadas, restaurantes, passeios etc, o que daria muito
espaço para quem vem de fora dominar esse mercado na região. Colocou que
atores locais (poder público e iniciativa privada) devem ser envolvidos no processo
para aumentar a força, bem como, os jovens também devem ser envolvidos e que o
Mosaico como um todo deve ser considerado. Sobre a questão do Comitê de
Acompanhamento dos Projetos do FNMA, o secretário executivo do Conselho e
representante da Funatura, Cesar Victor do Espírito Santo, lembrou que esse
assunto começou a ser discutido na 4ª reunião ordinária do Conselho, ocorrida em
fevereiro de 2011, e que a ideia é que seja criado um único Comitê para os dois
projetos e que seja composto por 8 entidades que fazem parte do Conselho do
Mosaico, sendo 3 de órgãos públicos, 3 da sociedade civil e as 2 entidades
proponentes. O secretário executivo colocou, ainda, que o assunto deverá ser
discutido e definido na próxima reunião do Conselho a ser realizada em setembro.
Na sequência, o representante da Coop Sertão Veredas, José Correia Quintal, fez
um breve informe sobre o projeto de extrativismo vegetal sustentável, seus objetivos
e metas. O conselheiro Francisco Fernando da Silva (ADISC) colocou sobre a
importância da conscientização das comunidades para que haja uma produção de
frutos do cerrado em escala permanente para que a Cooperativa Sertão Veredas se
mantenha. Na sequência, a Presidente, Helen Duarte, passou para o ponto seguinte
de pauta sobre os encaminhamentos decorrentes do Encontro sobre Eucalipto
ocorrido em setembro de 2010. Informou que o documento contendo critérios
técnicos e condicionantes para servir de base para o licenciamento de plantios de
eucalipto a ser preparado pelo IEF e SUPRAM e submetido ao Conselho, conforme
definido na 3ª reunião do Conselho, não foi elaborado e que o assunto precisa ser
retomado. Informou, ainda, que em dezembro de 2010, o Ministério Público elaborou
uma recomendação para que não seja licenciado nenhum empreendimento com
mais de 100 hectares até que o zoneamento econômico e ecológico do território e os
planos de manejo das unidades de conservação, especificamente, o Refúgio
Estadual de Vida Silvestre do Pandeiros e as APAs Pandeiros e Cochá e Gibão,
sejam elaborados e aprovados. Colocou, também, que a moção ao IEF para a
elaboração, com a maior urgência possível, dos planos de manejo das APAs do
Pandeiros e do Cochá e Gibão, foi preparada mas não enviada, tendo em vista que
o IEF está iniciando o processo com a confecção dos termos de referência para
contratar empresas ou entidades para a elaboração dos referidos planos de manejo.
Mesmo assim, os conselheiros acharam por bem que a moção deve ser enviada à
Diretoria Geral do IEF para que se registre o pleito e que se pressione para que esse
processo seja encaminhado com a maior brevidade possível. Na sequência, a
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Presidente, Helen Duarte, passou para o ponto seguinte de pauta sobre assuntos
gerais. O conselheiro Evandro Pereira da Silva (ICMBio/Parque Nacional Cavernas
do Peruaçu) ressaltou a importância do Mosaico na ação conjunta entre o IEF e o
ICMBio para a gestão das UCs. O conselheiro Cássio Alexandre da Silva
(UNIMONTES) colocou que os resultados já alcançados em função da ação do
Conselho devem ser mostrados no Jornal do Mosaico. O conselheiro Francisco
Fernando da Silva (ADISC) falou sobre a importância de o Conselho ter um
representante do Comitê da Bacia Hidrográfica dos Afluentes Mineiros do Médio São
Francisco (SF9), talvez em substituição ao Comitê do Urucuia, uma vez que o SF9 é
mais representativo no território do Mosaico. O diretor-presidente da Funatura,
Henrique Brandão Cavalcanti, falou sobre a satisfação de ter participado dessa
reunião, tendo ficado muito bem impressionado com a participação dos
conselheiros. Informou sobre as discussões, ainda informais, que a Funatura tem
feito com o IEF e representantes do Parque Natural Regional Scarp Escaut sobre
uma possível parceria entre o Mosaico e aquele parque francês. Falou, também,
sobre os 25 anos da Funatura que estão sendo comemorados em 2011. A
representante da Fazenda Trijunção, Renata Machado Silva, colocou que pretende
estar mais junto do Conselho daqui para frente e que a fazenda possui RPPNs, que
poderiam estar sendo incorporadas ao Mosaico. A conselheira Natália Neves (IEF)
informou que entre os dias 25 e 27 de agosto estará acontecendo em Montes Claros
um encontro da Associação de RPPNs de MG e que os interessados poderiam
participar. Fernando Duarte Vilaça (IEF) informou que a Estação Ecológica de
Sagarana, localizada no município de Arinos, está criando seu conselho consultivo
no dia 12 de julho e que considera importante que a referida estação faça parte do
Mosaico. O conselheiro Cássio Alexandre da Silva (UNIMONTES) informou que
Montes Claros está se articulando para que a cidade seja uma sede-treino de uma
das seleções durante a Copa de 2014. Solicitou, ainda, que o WWF disponibilize aos
interessados do Mosaico, o Manual que produziu sobre ecoturismo, no que foi
correspondido pelo representante do WWF. O conselheiro Odair Guedes Pimenta,
representante da Prefeitura Municipal de Formoso, convidou todos os presentes a
participarem da Festa de Formoso, que acontecerá entre os dias 18 e 24 de Julho e
que contará, dentre outras coisas, com uma programação cultural. O conselheiro
Felipe Martins (IGS) solicitou que sejam repassados a todos os conselheiros, a lista
de endereços dos mesmos. A seguir, nada mais havendo a tratar, a Presidente,
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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