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  ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CONSULTIVO DO  
MOSAICO SERTÃO VEREDAS – PERUAÇU  
FORMOSO - MG, 30 SETEMBRO DE 2011. 

 
Aos trinta dias de setembro de 2011, às 14:30 h, na Câmara Municipal de Formoso, 
localizada na Av. Presidente Castelo Branco, S No, Lote 21, Centro, Formoso - MG,  
após a verificação da existência de quórum em segunda convocação, foi aberta a 6ª 
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) Daniela Pantuso - ICMBio/Parque 
Nacional Grande Sertão Veredas; 2) Evandro Pereira da Silva - ICMBio/Parque 
Nacional Cavernas do Peruaçu; 3) Paulo Cesar Soares - FUNAI; 4) Cássio 
Alexandre da Silva - UNIMONTES; 5) Odair Guedes Pimenta - Prefeitura Municipal 
de Formoso; 6)  Edílson Rodrigues de Araújo - Prefeitura Municipal de Bonito de 
Minas; 7) Paulo Roberto Ferreira de Souza - Prefeitura Municipal de Itacarambi; 8) 
Adailton José de Santana - Prefeitura Municipal de São João das Missões; II – 
Representação da Sociedade Civil – 9) Cesar Victor do Espírito Santo - Fundação 
Pró-Natureza – FUNATURA; 10) Valéria Aparecida da Silva - Coop Sertão Veredas; 
11) Damiana Sousa Campos - Instituto Rosa e Sertão; 12) Jair Mendes de Amorim - 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais da Chapada Gaúcha; 13) Jerre Ribeiro Sales - 
Cáritas Diocesana de Januária; 14) José Ferreira dos Santos - Associação 
Quilombola Vó Amélia; 15) 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 Cochá e Gibão; 3) IEF/Reserva de Desenvolvimento Sustentável 
Veredas do Acari; 4) IEF/Parque Estadual Veredas do Peruaçu;   5) IEF / Parque 
Estadual da Mata Seca; 6) IEF/Parque Estadual da Serra das Araras; 7) IEF / APA 
do Pandeiros; 8) IEF/Refúgio de Vida Silvestre do Pandeiros; 9) IBAMA; 10) Polícia 
Militar de Meio Ambiente de Minas Gerais; 11) Ministério Público Estadual / 
Promotoria de Arinos – MG; 12) EMATER / Januária; 13) Instituto Federal do Norte 
de Minas Gerais – Januária; 14) Prefeitura Municipal da Chapada Gaúcha; 15) 
Prefeitura Municipal de Januária; II – Representação da Sociedade Civil – 16) 
Instituto Biotrópicos; 17) ADISC; 18) Instituto Grande Sertão; 19) Grupo de 
Espeleologia e Estudos Orientados de Januária; 20) Ass. Peq. Prod. Várzea Grande; 
21) CEIVA;  22) Associação de Agentes Ambientais do Vale do Peruaçu; 23) 
Associação Indígena Xacriabá; 24) SESC; 25) CAA/NM; 26) Representante dos 
Pequenos Empreendedores de Januária; 27) Associação de Moradores de 
Pandeiros; 28) Comitê da Bacia Hidrográfica Mineira do Rio Urucuia; 29) Circuito 
Turístico Velho Chico; 30) Ponto de Cultura / Centro de Artesanato de Januária. 
Estiveram presentes, ainda, as seguintes pessoas: 1) Luiz Carlos da Silva (Prefeito 
de Formoso); 2) Isman José Carneiro (Presidente da Câmara Municipal de 
Formoso); 3) Ion Ives Ornelas (Vereador de Formoso); 4) Fernando Antônio 
Rodrigues Lima (MMA); 5) Paula de Cássia Rocha Cechetti (Coop Sertão Veredas); 
6) Daiana Sousa Campos (Rosa e Sertão); 7) Elis Cristina Santos (Rosa e Sertão); 
9) Noelson Araújo da Silva (Brigadista / ICMBio); 8) Michele de Souza Aquino 
(PNCP); 10) Luiz Francisco Sanfilipo (Faz. Trijunção); 11) Ítalo Pompeo  (Faz. 
Trijunção); 12) Maria Silvia C. P. Araújo (Emater / MG / Formoso), 13) Bernardo 
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Caldas de Oliveira (WWF – Brasil), 14) Aldem Bourscheit (WWF – Brasil); 15) Silvio 
de Almeida (Rádio Formoso FM); 16) Helena Oliveira (Consultora); 17) Sidineia 
Neres Moreira (Reserva Indígena Xacriabá); 18) Darlan de Souza (Formoso); 19) 
Euler José Soares Lima (Sec. Agricultura de Formoso); 20) Juarez de Macedo Sena 
Jr. (Associação dos Agentes Ambientais do Vale do Peruaçu - AAVP); 21) Joaquim 
A. da Silva Filho (AAVP); 22) Luiz Sergio Ferreira Martins (ICMBio / PARNA 
Mapinguari - AM). Foi em seguida aprovada a seguinte pauta: 1. Apreciação da ata 
da 5ª reunião ordinária ocorrida no dia 07/07/2011; 2. Criação do Comitê de 
Acompanhamento dos Projetos de Extrativismo e de Turismo Ecocultural a serem 
executados pela Coop Sertão Veredas e Instituto Rosa e Sertão, respectivamente, e 
financiados pelo FNMA / Fundo Socioambiental da CAIXA; 3. Proposta de abertura 
de um posto da Polícia Militar Ambiental na Chapada Gaúcha; 4. Apresentação pelo 
WWF do resultado do mapeamento do uso e ocupação do solo no território do 
Mosaico; 5. Informe sobre a proposta de parceria entre o Mosaico Sertão Veredas – 
Peruaçu e o Parque Natural Regional Scarp Escaut no âmbito da Cooperação 
Descentralizada existente entre o Governo do Estado de Minas Gerais e a Região 
Nord Pas de Calais, França; 6. Informe sobre a capacitação para gerentes de 
unidades de conservação do ICMBio sobre Mosaicos de Áreas protegidas ocorrida 
na ACADEBIO entre os dias 15 e 19 de agosto de 2011; 7. Assuntos Gerais. Tendo 
em vista a ausência da Presidente, Helen Duarte, a reunião foi presidida pela Vice-
Presidente, Daniela Pantuso, representante do Parque Nacional Grande Sertão 
Veredas / ICMBio, que iniciou informando que assumiu, no mês de julho de 2011, a 
Chefia do Parque em substituição à Paula Leão. Informou, ainda, que enviou ofício 
ao secretário Executivo do Conselho solicitando a substituição da representante 
titular Paula Leão por sua pessoa, passando a mesma à condição de membro 
suplente. Após a abertura da reunião, a presidente solicitou que o secretário 
executivo do Conselho, Cesar Victor do Espírito Santo, conduzisse a reunião, tendo 
em vista tratar-se da primeira reunião que estava participando. Antes de dar início 
aos assuntos previstos na pauta, o secretário executivo agradeceu a acolhida da 
Câmara Municipal de Formoso, que cedeu o espaço para a realização da reunião e, 
também, ao empenho da Prefeitura de Formoso nas pessoas do Prefeito Luiz Carlos 
da Silva e do conselheiro Odair Guedes Pimenta que ajudaram nos preparativos da 
reunião. Na sequência, concedeu a palavra ao Prefeito de Formoso, Luiz Carlos da 
Silva, e ao Presidente da Câmara Municipal de Formoso, Isman José Carneiro. 
Ambos deram as boas vindas a todos e ressaltaram a importância do Mosaico 
Sertão Veredas – Peruaçu para a região. O Prefeito ressaltou em especial a 
importância da proposta da Estrada – Parque Guimarães Rosa, a qual trará 
benefícios para o turismo e o transporte em todo o território do Mosaico. Na 
sequência, o secretário executivo do Conselho, Cesar Victor do Espírito Santo, 
informou que os conselheiros do IEF não puderam estar presentes tendo em vista 
que foram chamados pelo Secretário de Estado de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento para uma reunião que aconteceu em Montes Claros nessa mesma 
semana. Na sequência, procedeu a leitura da ata da 5ª reunião, que foi aprovada 
por unanimidade. Em seguida, com a concordância de todos, houve uma inversão 
na pauta, passando ao 4º item, solicitou que o representante do WWF-Brasil, 
Bernardo Caldas de Oliveira, fizesse a explanação prevista sobre o resultado do 
mapeamento do uso e ocupação do solo no território do Mosaico. O representante 
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do WWF-Brasil discorreu sobre o trabalho realizado e mostrou o mapa do uso e 
ocupação do solo no território do Mosaico Sertão Veredas – Peruaçu. Os resultados 
apontam para um território ainda bem conservado no qual 80% ainda estão cobertos 
por algum tipo de formação de cerrado. Os 20% restantes referem-se a áreas 
antropizadas, ou seja, 7% a agricultura, 5% a pastagens e 8% a parcelas manejadas 
ou alteradas, inclusive com reflorestamentos (recentes ou abandonados). Ressaltou 
o fato de as unidades de conservação representarem um fator muito importante para 
a conservação do território e concluiu informando que os próximos passos seriam a 
inclusão de informações relacionadas com a integração de gestão na região, 
formação de corredores ecológicos (já está em contato com o Instituto Biotrópicos 
que realiza pesquisas sobre fauna no território e que se dispôs a participar do 
trabalho), perda de solos por erosão laminar e que o mapa poderá servir de base 
para o monitoramento, uma vez que a atualização das informações poderia se dar 
de dois em dois anos. Propôs, ainda, que seja elaborado, numa próxima etapa, um 
"mapa colaborativo", quando serão inseridas e cruzadas mais informações sobre a 
ocupação e uso da terra, com participação de segmentos e populações interessados 
no uso e no futuro da região do Mosaico. Após a explanação, foi aberta a palavra 
para os presentes. A conselheira Damiana Campos (Rosa e  Sertão) questionou 
sobre as categorias utilizadas no mapa, referindo-se a abrangência de seus 
significados, como exemplo, agricultura. Questionou, ainda, que o mapa 
elaborado levava uma dupla interpretação (preservação -  UCs e desmatamento – 
Monoculturas) não apresentando as comunidades tradicionais, terras indígenas e 
quilombolas existentes no território do Mosaico, informações importantes para saber 
o nível de conservação do território. Falou também da importância dos projetos 
apresentados para o Mosaico compreenderem e dialogarem a partir desta realidade, 
pois a gestão integrada no Mosaico é pensada a partir do diálogo entre UCs e 
comunidades tradicionais, sendo o conselho é o primeiro passo. O representante do 
WWF concordou, porém ressaltou que o objetivo primordial do mapa foi apresentar 
um panorama geral e que, portanto, a proposta de construção do "mapa 
colaborativo" ajudará nessa demanda, bem como a busca de informações em outras 
fontes. A conselheira Damiana Campos informou que o município da Chapada 
Gaúcha realizou há alguns anos um mapeamento em que foram plotadas boa parte 
das comunidades existentes em seu território. Na sequência foram levantados 
alguns aspectos por outros participantes da reunião. Fernando Lima (MMA) 
parabenizou a realização do trabalho, sugeriu que o mesmo seja apresentado no 
MMA, concordou com a conselheira Damiana Campos sobre a necessidade de 
mapear a localização das comunidades tradicionais e que isso poderia ser feito com 
aproximações sucessivas baseadas em informações já levantadas. Sugeriu, ainda, 
que o "mapa colaborativo" seja feito utilizando a experiência já realizada no Plano de 
DTBC. O conselheiro Cássio A. da Silva (UNIMONTES) falou sobre a importância de 
considerar-se as queimadas. O conselheiro José Elias P. Lopes (RPPN Porto 
Cajueiro) sugeriu o cruzamento de dados levantados por outras instituições (INPE, 
IEF, IBAMA/Prevfogo) relacionados com os focos de incêndios. A conselheira e vice-
presidente Daniela Pantuso (ICMBio/PNGSV) sugeriu que os acessos às 
comunidades tradicionais interessadas em receber visitantes devem ser mapeados 
já que os mesmos darão suporte ao desenvolvimento do turismo de base 
comunitária na região. O conselheiro Paulo Cesar Soares (Funai) informou que de 
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acordo parecer antropológico, recentemente apresentado a Funai, a área Xacriabá 
aumentou. O conselheiro Paulo Roberto Ferreira de Souza (Prefeitura de Itacarambi) 
informou que há uma proposta de exploração de manganês próximo ao Parque 
Nacional Cavernas do Peruaçu. Luiz Sérgio Martins (ICMBio / PN Mapinguari) 
sugeriu incluir informações sobre propostas de novos empreendimentos (PCHs, 
Mineração, etc). Silvio de Almeida (Rádio Formoso FM) colocou que as PCHs 
precisam de EIA/RIMA e, portanto, seria importante serem incluídas no mapa. 
Considerando todas as intervenções, o conselheiro e secretário executivo, Cesar 
Victor do Espírito Santo, propôs que a elaboração do “mapa colaborativo” seja 
realizada antes da próxima reunião do Conselho (a última do ano) e que para isso 
seriam convidados, além dos conselheiros, outros atores que atuam no território, ou 
seja, representantes de agricultores, comunidades tradicionais, quilombolas, 
indígenas, prefeituras, ONGs dentre outros segmentos interessados. Sugeriu, ainda, 
que o mapeamento das comunidades pode ser feito em um prazo mais longo, pois 
isso demanda tempo e recurso. Na sequência, após discussões e votação, definiu-
se como data indicativa para a realização da oficina de construção do “mapa 
colaborativo“ os dias 30 de novembro e 1º de dezembro de 2011. A 7ª reunião do 
Conselho seria realizada no dia 02 de dezembro de 2011. Definiu-se, também, que 
tanto a oficina, como a reunião do Conselho serão realizadas na cidade de 
Itacarambi. Na sequência, no próximo item de pauta, tratou-se da Criação do Comitê 
de Acompanhamento dos Projetos de Extrativismo e de Turismo Ecocultural a serem 
executados pela Coop Sertão Veredas e Instituto Rosa e Sertão, respectivamente, e 
financiados pelo FNMA / Fundo Socioambiental da CAIXA. Antes de discutir a 
criação do Comitê, a conselheira Damiana Campos (Rosa e Sertão) fez uma breve 
apresentação sobre o atual estágio de negociação com o FNMA / CAIXA para o 
início do projeto que será executado pelo Instituto Rosa e Sertão sobre o turismo de 
base comunitária no Mosaico. Colocou que a CAIXA solicitou a elaboração de uma 
planilha (já enviada) com os três desembolsos previstos e as atividades que serão 
executadas com cada desembolso. Fez, ainda, um breve resumo sobre as metas e 
atividades previstas no projeto. O conselheiro Edilson Rodrigues de Araújo 
(Prefeitura de Bonito de Minas) solicitou que os projetos fossem disponibilizados aos 
conselheiros.  A conselheira Damiana Campos informou que, tão logo o convênio 
fosse assinado, o que deverá ocorrer em breve, o projeto seria disponibilizado a 
todos. Comprometeu-se a organizar uma versão em word e PDF para encaminhar 
aos conselheiros, uma vez que o projeto está no formato do “Faça-Projeto” do 
FNMA. Após isso, o conselheiro e secretário executivo, Cesar Victor do Espírito 
Santo, rememorando o que já havia sido discutido em reuniões anteriores, colocou 
que a proposta para o comitê de acompanhamento prevê a participação, além das 
duas entidades executoras, de outras seis entidades, sendo três governamentais e 
três da sociedade civil, o que obteve a concordância de todos os presentes. Após 
manifestações de interessados, tanto da esfera governamental, como da sociedade 
civil, definiu-se que o Comitê de Acompanhamento dos dois projetos apoiados pelo 
FNMA / CAIXA será composto por representantes das seguintes instituições: a) 
entidades governamentais: IEF (representante a ser definido), ICMBio / Parque 
Nacional Grande Sertão Veredas e Prefeitura de Itacarambi; b) sociedade civil: 
Funatura, Cáritas e Associação de Agentes Ambientais do Vale do Peruaçu; c) 
entidades executoras: Coop Sertão Veredas e Instituto Rosa e Sertão. No ponto 
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seguinte de pauta, proposta de abertura de um posto da Polícia Militar Ambiental na 
Chapada Gaúcha, a conselheira e vice-presidente Daniela Pantuso 
(ICMBio/PNGSV) informou que a Coordenação Regional do ICMBio (CR 11 – Sede 
Lagoa Santa) incluirá o assunto na pauta de reunião já agendada entre  ICMBio e 
Comando Geral da PM de Minas Gerais. O conselho definiu que será encaminhado 
um ofício ao Comando Geral da PM de Minas Gerais, assinado pela presidente do 
Conselho, com justificativas e informações sobre a importância estratégica de se 
instalar um posto da Polícia Militar Ambiental na Chapada Gaúcha. Na sequência, 
no próximo ponto de pauta, o conselheiro e secretário executivo, Cesar Victor do 
Espírito Santo, deu informe sobre a proposta de parceria entre o Mosaico Sertão 
Veredas – Peruaçu e o Parque Natural Regional Scarp Escaut no âmbito da 
Cooperação Descentralizada existente entre o Governo do Estado de Minas Gerais 
e a Região Nord Pas de Calais, França. Colocou que a ideia é realizar uma troca de 
experiências entre o parque natural francês e o Mosaico, não havendo transferência 
de recursos e sim intercâmbio relacionado com temas de interesse dos dois 
territórios, como, por exemplo, a questão do ordenamento territorial, que haveria a 
participação, pelo lado brasileiro, da UNIMONTES, dentre outras entidades. Há um 
documento sendo elaborado por técnicos do Governo de Minas (Assessoria 
Internacional e IEF), da Funatura, do Parque Natural Regional Scarpe-Escaut e da 
Região Nord Pas de Calais. Tão logo as negociações avancem, novas informações 
serão prestadas ao Conselho. Em seguida, o representante do MMA, Fernando Lima 
e a conselheira e vice-presidente Daniela Pantuso (ICMBio/PNGSV) deram informe 
sobre a capacitação para gerentes de unidades de conservação do ICMBio sobre 
Mosaicos de Áreas protegidas ocorrida na ACADEBIO entre os dias 15 e 19 de 
agosto de 2011. Colocaram que foi uma ação importante do ICMBio e que a 
capacitação contou com a participação de representantes de outras instituições e 
não só do ICMBio. Informaram que a estratégia de trabalhar os Mosaicos está 
ganhando espaço no âmbito do MMA e do ICMBio. Na sequência, em assuntos 
gerais, houve várias colocações. O conselheiro Adailton José de Santana (Prefeitura 
de São João das Missões) solicitou que a presidente do Conselho envie ofício ao 
IBAMA para reforçar a solicitação contida em Moção aprovada e já encaminhada 
visando a criação de brigadas de incêndio em São João das Missões no próximo 
ano. Ressaltou que a região vem sofrendo com muitos focos de incêndios e que 
seria muito importante que o IBAMA, a exemplo do que vem fazendo em outros 
municípios, instale também uma brigada em São João das Missões. O conselheiro 
Evandro Pereira da Silva (PNCP) endossou o pleito do conselheiro Adailton José de 
Santana. Sobre esse assunto, o representante do MMA, Fernando Lima, informou 
que o MMA pretende, a partir do próximo ano, utilizar uma metodologia diferente 
para atuar na prevenção e combate às queimadas. Não que pretenda acabar com as 
brigadas, mas uma nova política pública, que seja mais eficaz. Colocou, ainda, que o 
Mosaico pode propor uma estratégia própria para a prevenção e combate. Falou, 
também, sobre a importância do Programa Federal “Parques da Copa” e que seria 
muito importante que os parques nacionais do Mosaico (Grande Sertão Veredas e 
Cavernas do Peruaçu) fossem contemplados, sugerindo que seja trabalhada uma 
moção com vistas a reivindicar a inclusão dos mesmos no referido Programa. Sobre 
esse assunto, o conselheiro Edilson Rodrigues de Araújo (Prefeitura de Bonito de 
Minas) argumentou que o ideal seria que houvesse uma pressão política envolvendo 
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os prefeitos dos municípios do território do Mosaico. A conselheira e vice-presidente 
Daniela Pantuso (ICMBio/PNGSV) informou que na Chapada Gaúcha uma comissão 
de interessados em turismo está se movimentando para acionar o poder público 
para a abertura do Parque Nacional Grande Sertão Veredas. O conselheiro Odair 
Guedes Pimenta (prefeitura de Formoso) informou que a cidade de Formoso 
participa do Circuito Urucuia Grande Sertão e solicitou apoio do Conselho para que 
o município elabore o Plano Municipal de Turismo, com vistas a receber recursos do 
ICMS Turístico. O conselheiro Edilson Rodrigues de Araújo (Prefeitura de Bonito de 
Minas) deu informe sobre o VII Festival de Convivência com o Semi-Árido que 
acontecerá na comunidade de Raizama, município de Bonito de Minas, no dia 08 de 
outubro de 2011 e que todos seriam bem-vindos. A conselheira Damiana Campos 
(Rosa e Sertão) informou que o Instituto Rosa e Sertão pretende encaminhar projeto 
para concorrer ao edital de 2011 do IPHAN sobre Inventário Nacional de 
Referências Culturais. Colocou que trata-se de uma ação prevista no Plano de 
DTBC do Mosaico e que a ideia é trabalhar em parceria com outras instituições que 
atuam no Mosaico. Luiz Sérgio Martins (ICMBio / PN Mapinguari) sugeriu que na 
próxima reunião do Conselho seja feita uma apresentação sobre a Estrada-Parque 
Guimarães Rosa. Darlan de Souza (Formoso) informou que colabora com a Revista 
de Minas e que vai divulgar informações sobre o Mosaico, em especial sobre alguns 
assuntos tratados na reunião de hoje, no site www.revistademinas.com.br. A seguir, 
a Vice-Presidente do Conselho, Daniela Pantuso, no exercício da presidência, 
ressaltou a importância de todos estarem presentes na próxima reunião que 
ocorrerá em Itacarambi, com data prevista para o dia 02 de dezembro de 2011 e, 
nada mais havendo a tratar, deu por encerrada a reunião. Aprovada esta ata, foi ela 
assinada pelo Secretário Executivo do Conselho.  
 
 

Cesar Victor do Espírito Santo 
Secretário Executivo 

 

http://www.revistademinas.com.br/

