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Em 20 de dezembro de 2018, reuniu-se ordinariamente a Câmara de Atividades 1 

Agrossilvipastoris (CAP), na sede da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 2 

Desenvolvimento Sustentável (SEMAD), em Belo Horizonte. Participaram os 3 

seguintes conselheiros titulares e suplentes: o presidente Henri Dubois Collet, 4 

representante da SEMAD. Representantes do poder público: Juliana Pereira 5 

Cunha, da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento 6 

(Seapa); Fernando Antônio de Souza Costa, da Superintendência Federal de 7 

Agricultura em Minas Gerais (SFA/MG) / Ministério da Agricultura, Pecuária e 8 

Abastecimento (MAPA); Enio Resende de Souza, da Empresa de Assistência 9 

Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais (Emater); Rosa Maria 10 

Medeiros, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 11 

Renováveis (Ibama). Representantes da sociedade civil: Adriana Maugeri, da 12 

Associação Mineira de Silvicultura (AMS); Guilherme da Silva Oliveira, da 13 

Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais (Faemg); 14 

Leandro Soares Moreira, da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do 15 

Estado de Minas Gerais (Fetaemg); Tobias Tiago Pinto Vieira, do Movimento 16 

Verde de Paracatu (Mover); Lucas Amaral de Melo, da Universidade Federal de 17 

Lavras (Ufla); Emílio Elias Mouchrek Filho, do Conselho Regional de Engenharia 18 

e Agronomia de Minas Gerais (Crea-MG). Assuntos em pauta. 1) EXECUÇÃO 19 

DO HINO NACIONAL BRASILEIRO. Executado o Hino Nacional Brasileiro. 2) 20 

ABERTURA. O presidente Henri Dubois Collet declarou aberta a 24ª reunião da 21 

Câmara de Atividades Agrossilvipastoris. 3) COMUNICADOS DOS 22 

CONSELHEIROS E ASSUNTOS GERAIS. Conselheiro Enio Resende de 23 

Souza: “Eu queria fazer uma solicitação. Em virtude de eu ser gestor de um 24 

convênio que a Emater tem com a Fundação Banco do Brasil, que se encerra 25 

agora, eu tenho que fazer um relatório final desse convênio. Na semana que 26 

vem, temos feriado, então eu vou precisar me ausentar a partir das 11h. Eu 27 

queria pedir licença aos membros e à Presidência e se seria possível também 28 

inverter a pauta e deixar para o final a apresentação da Faemg sobre os 29 

programas Balde Cheio e Café + Forte. Se fosse possível, para que 30 

pudéssemos agilizar os processos.” Presidente Henri Dubois Collet: “Senhores 31 

conselheiros, gostariam de se manifestar? Estão de acordo com a inversão da 32 

pauta? Aprovada então a inversão da pauta do item 5 para o final, logo após a 33 

aprovação dos processos ou análise dos processos.” Conselheiro Tobias Tiago 34 

Pinto Vieira: “Hoje nós estamos aqui finalizando o ano, foi um ano de muito 35 

avanço. Quando eu olho para trás eu lembro dos milhares de processos que 36 

tinham parados no Estado, no IEF, na SEMAD, no IGAM. Com isso eu gostaria 37 
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de dar os meus parabéns ao Sistema e a toda a equipe do Estado que 38 

trabalhou neste ano. Eu estendo esses parabéns ao IEF, na pessoa do Sr. 39 

Henri, e também ao IGAM, na pessoa da Marília, que foi uma grande gestora 40 

este ano, que fez um grande avanço, assim também como nas Suprams. 41 

Inclusive, dar os parabéns para o pessoal do Noroeste de Minas, que é uma das 42 

regiões com as maiores peculiaridades de Minas Gerais – tem mineradora, 43 

agronegócio, barragem, PCH –, e eles fizeram um avanço incrível na nossa 44 

região, desobstruíram o Estado. Hoje tem uma celeridade de análise dos 45 

processos muito boa. Com isso eu gostaria de dar os parabéns a toda a equipe 46 

do Noroeste, assim como a todo o Estado, porque vocês fizeram um belo 47 

trabalho. E também dizer que nós, da sociedade civil, fazemos questão de 48 

participar desses Conselhos, de Comitês de Bacias, de plenárias, de 49 

colegiados, primeiro, porque nós gostamos muito disso, de participar, de buscar 50 

a legalidade até aonde nos cabe, até aonde nós conhecemos da lei. Então nós 51 

fazemos questão de participar para garantir essa lei. E além disso externarmos 52 

a voz da sociedade, na qual todos estamos de mãos dadas, digamos assim, e 53 

externar a voz daqueles que não são ouvidos por nós, que é a fauna e a flora. 54 

Porque muitas das vezes nós temos algumas discussões mais calorosas e que 55 

às vezes nós podemos ser mal interpretados, que ‘estamos causando conflito 56 

demais’. Não. É porque nós temos o papel de externar a voz desses que não 57 

são ouvidos. Com essas simples e poucas palavras, eu quero desejar a todos 58 

um feliz Natal, um próspero ano novo, que venha um ano incrível em 2019. Nós 59 

estamos contando com isso. O Ibama também, eu acho que está com esse 60 

sentimento. Eu gostaria de desejar isso para todos e dizer que 2018 foi um ano 61 

divisor de águas, que de agora para frente teremos mais e mais avanços dia a 62 

após dia.” Presidente Henri Dubois Collet: “Obrigado, Tobias. Eu agradeço em 63 

nome de toda a equipe do Sisema. Realmente tem sido um ano bem diferente 64 

para nós também, com muita evolução. Obrigado pelo reconhecimento.” 65 

Conselheiro Enio Resende de Souza: “Apenas para aproveitar a oportunidade 66 

de grifar as palavras ditas pelo Tobias do nosso reconhecimento desse grande 67 

avanço da Secretaria de Meio Ambiente, das Suprams e dos seus funcionários. 68 

Parabéns a vocês.” Conselheira Adriana Maugeri: “Apenas fazer uma 69 

comunicação, que é um momento histórico para a AMS, que está deixando de 70 

existir e sendo substituída pela Associação Mineira da Indústria Florestal. É um 71 

momento de transformação, de renovação, de mudança. Está ampliando a sua 72 

atuação, a representatividade. Eu gostaria de comunicar a todos vocês. Em 73 

2019 nós vamos fazer o lançamento devidamente, e serão convidados. Mas só 74 

para já deixar a mensagem no encerramento de 2018. É um momento muito 75 

feliz para nós.” Presidente Henri Dubois Collet: “Eu acho que são importantes 76 

esses ajustes, esses alinhamentos são sempre muito importantes para o nosso 77 

crescimento. Obrigado pela informação, e com certeza estaremos juntos nessas 78 

novas etapas que vêm por aí.” Vânia Mara de Souza Sarmento/SEMAD: “Só 79 

para informar aos conselheiros que saiu publicada no sábado a Deliberação 80 
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COPAM 1.384, pelo presidente do COPAM, Dr. Germano Luis Vieira Gomes, da 81 

prorrogação do mandato dos atuais conselheiros, até que tome posse a nova 82 

recomposição. Então fica prorrogado o mandato de vocês em função da 83 

transição que estamos vivendo com o novo governo, a mudança de estruturas 84 

no próprio governo. O Edital eu acredito que deve sair no início do ano, assim 85 

que forem feitas as definições. Então já está publicada a Deliberação COPAM 86 

1.384 no ‘Diário Oficial do Estado de Minas Gerais’, e o mandato de vocês foi 87 

prorrogado.” 4) EXAME DA ATA DA 23ª REUNIÃO. Aprovada por unanimidade 88 

a ata da 23ª reunião da Câmara de Atividades Agrossilvipastoris, realizada em 89 

29 de novembro de 2018, com a seguinte correção: – Linha 28, onde está 90 

escrito “Cetoc”, lê-se “Ctoc”. Votos favoráveis: Faemg, Fetaemg, Mover, AMS, 91 

Ibama, Emater, MAPA e Seapa. Abstenção: Crea. Ausências: Segov, Ufla e 92 

Seda. 5) PROGRAMAS BALDE CHEIO E CAFÉ + FORTE. Apresentação: 93 

Faemg. O conselheiro Guilherme da Silva Oliveira, representando a Federação 94 

da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais (Faemg), fez 95 

apresentação à Câmara sobre os programas Balde Cheio e Café + Forte. 96 

Indicou que mais informações sobre os dois programas desenvolvidos pela 97 

entidade podem ser obtidas no site www.sistemafaemg.org.br. Após as 98 

exposições foram registradas as seguintes manifestações. Conselheiro 99 

Guilherme da Silva Oliveira: “A conclusão final que eu quero deixar é a seguinte. 100 

Todo programa em que nós vamos fazer alguma ação ambiental de restauração 101 

e recuperação facilita muito quando entramos juntos com ação de assistência 102 

técnica. Então Seapa, Faemg, IEF, SEMAD, os órgãos da SEMAD, nós temos 103 

que andar mais junto para ter resultados melhores. Eu até deixei para fazer isso 104 

aqui agora no final, que o ano de 2019 seja melhor, mais produtivo, com mais 105 

parcerias, trabalhar mais junto com a Seapa, o IEF, o IGAM, o MAPA. Nós 106 

temos dados excelentes também do programa ABC, que já tem as parcerias. E 107 

nós temos que firmar mais para ter ganhos ambientais melhores.” Presidente 108 

Henri Dubois Collet: “Parabéns, Guilherme, parabéns à Faemg pelo excelente 109 

trabalho. Pelo que vemos, realmente esses ganhos são fantásticos. Eu tenho 110 

uma passagem de quando ainda era menino, com meu avô, na Suíça. Eu estive 111 

lá uma vez de férias com meu pai, e meu avô gostava de me levar no trator 112 

dele. Eu lembro direitinho das áreas, lá já se utilizava esse sistema de cerca 113 

elétrica. Ele fazia a adubação com estrume do gado do curral, fazia aquele 114 

manejo, preparava o chorume, e gostava de me levar no trator, porque tinha que 115 

ter alguém para abrir a válvula. Era aquele sistema ainda antigo, e hoje a coisa 116 

já está muito mais automatizada. Eu acho que foi em 1961, 62, por aí. Eu me 117 

lembro de ele mostrando o gado, que ficava fazendo esse sistema de mudar a 118 

rotação. Então, parabéns, é um projeto fantástico, e eu acho que nós temos que 119 

realmente apoiar todos os projetos interessantes. É muito importante para nós.” 120 

Conselheira Juliana Pereira Cunha: “Parabéns, Guilherme, pela apresentação, e 121 

à Faemg. É um excelente programa. Realmente, assistência técnica tem que 122 

andar junto com a questão ambiental, não tem como andar separada. A 123 
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produtividade, o aumento da produtividade, é a única forma de o produtor se 124 

animar, digamos, a recompor o meio ambiente. Pelo menos, o meu olhar é 125 

sempre para o pequeno produtor, com quem eu tenho mais acesso e 126 

acompanho de perto, principalmente pelo meu pai. E quando você consegue ver 127 

o resultado, é mais fácil. O produtor observando o lucro e enxergando a 128 

propriedade dele melhor, o manejo mais adequado, ele consegue ver que dá 129 

resultado para ele produzir água, conservar o meio ambiente, então ele vê o 130 

resultado ambiental também. Essas parcerias nossas, se Deus quiser, vai dar 131 

resultado ainda melhor em 2019. Aproveito para agradecer a parceria no 132 

COPAM, na CAP. Ao longo de todo esse tempo que estou aqui, eu aprendi 133 

muito com vocês, e espero aprender ainda mais. Agradeço e parabenizo a 134 

SEMAD e todo o Sisema, à equipe, ao Henri, por todo esse trabalho que vocês 135 

têm feito, muito árduo. Eu sei o tanto que vocês trabalham, acompanho de perto 136 

e me sinto honrada de estar perto presenciando. Vocês marcaram a história do 137 

Sisema, então isso vai ser ainda visto por muitos e muitos anos. Parabéns.” 6) 138 

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA EXAME DE LICENÇA DE 139 

OPERAÇÃO CORRETIVA. 6.1) Alfa Piscicultura Ltda. ME. Piscicultura em 140 

tanque rede. Carmo do Rio Claro/MG. PA 06106/2014/001/2017. Classe 5. 141 

Apresentação: Supram Sul de Minas. Licença concedida por unanimidade nos 142 

termos do Parecer Único. Votos favoráveis: Faemg, Fetaemg, Mover, Crea, 143 

AMS, Ibama, Emater, MAPA e Seapa. Ausências: Segov, Ufla e Seda. 6.2) 144 

Manga Reflorestamento e Agropecuária Ltda. Culturas anuais, 145 

semiperenes e perenes, silvicultura e cultivos agrossilvipastoris, exceto 146 

horticultura. João Pinheiro/MG. PA 19833/2009/002/2016. Classe 4 147 

(Conforme Lei nº 21.972/2016, artigo 14, inciso III, alínea b). Apresentação: 148 

Supram Noroeste. Licença concedida por unanimidade nos termos do Parecer 149 

Único, com alteração e inclusão de condicionantes. Votos favoráveis: Faemg, 150 

Fetaemg, Mover, Crea, AMS, Ibama, Emater, MAPA e Seapa. Abstenção: Ufla. 151 

Ausências: Seda e Segov. Aprovada a alteração da condicionante 6, ficando a 152 

seguinte redação: “Apresentar junto à Supram Noroeste protocolo de entrega à 153 

FEAM do relatório de cumprimento dos incisos de I a VIII, do artigo 3º, 154 

estabelecidos na DN COPAM nº 227/2018. Prazo: durante a vigência da 155 

Licença de Operação Corretiva, respeitados os prazos estabelecidos pela DN 156 

227/2018.” – Aprovada a inclusão de condicionante com a seguinte redação: 157 

“Apresentar junto à Supram Noroeste o protocolo de entrega à FEAM do estudo 158 

de dispersão das emissões atmosféricas, estabelecidos na DN COPAM nº 159 

227/2018. Prazo 30 (trinta) dias após o protocolo na FEAM, respeitados os 160 

prazos estabelecidos pela DN 227/2018”. Votação para alteração e inclusão de 161 

condicionantes - Votos favoráveis: Faemg, Fetaemg, Mover, Crea, AMS, Ibama, 162 

Emater, MAPA e Seapa. Abstenção: Ufla. Ausências: Seda e Segov. 6.3) 163 

Metalsider Ltda. Fazenda São Francisco. Tratamento químico para 164 

preservação de madeira. São Gonçalo do Abaeté/MG. PA 165 
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15185/2009/001/2010. Classe 5. Apresentação: Supram Noroeste. Licença 166 

concedida por unanimidade nos termos do Parecer Único, com a seguinte 167 

alteração na condicionante 3: – Onde está escrito registro junto à Anvisa, lê-se 168 

registro junto ao órgão competente. Votos favoráveis: Faemg, Fetaemg, Mover, 169 

Crea, AMS, Ibama, Emater, MAPA, Seapa. Ausências: Segov, Ufla e Seda. 170 

Registro feito pelo representante do Crea durante a discussão deste processo. 171 

Conselheiro Emílio Elias Mouchrek Filho: “Eu gostaria de mais uma vez, como já 172 

fiz em outras, elogiar a equipe de consultores que fez esse trabalho, a equipe 173 

técnica de gestores que avaliou na respectiva Supram. O trabalho está muito 174 

bem-feito, muito detalhado. Porque, dentre outros, é um assunto bastante 175 

meticuloso: tratamento químico de madeira. Eu já trabalhei com esse material, 176 

com CCA, método Burnett, e queria dizer dois aspectos positivos. O primeiro, as 177 

outorgas, todo mundo sabe que colocar essas outorgas em ordem está sendo 178 

muito difícil. Eu também trabalho como consultor, e está muito difícil. As 179 

portarias estão todas remontando a 2010. E a equipe, para não dificultar a vida 180 

dos solicitadores, mostra que todos os pareceres jurídicos já estão prontos, e os 181 

pareceres técnicos, a análise já foi concluída, mas não saiu a portaria. Eu vi 182 

ontem no Siam. Então, para facilitar, para não demorar mais, a equipe está 183 

considerando, muito justamente, que a outorga já está aprovada. Isso, 184 

senhores, é um avanço de mentalidade. Porque eu, particularmente, sinto isso 185 

como consultor fora daqui. As outorgas, se atrasam muito, dificultam a vida. E 186 

os senhores aqui, técnica e juridicamente, estão tornando aquilo que o 187 

conselheiro Tobias falou de ordem prática, estão agilizando o processo e 188 

confiando mais nos empreendedores.” 6.4) Jango Tomás de Resende. 189 

Fazenda Santa Célia. Nossa Senhora Abadia, Granja Caipira, Medalha 190 

Milagrosa, Matrículas 55705, 64084, 92005, 92006, 92007, 92008 e 110768. 191 

Suinocultura. Uberlândia/MG. PA 18588/2017/002/2018. Classe 4 (conforme 192 

Lei nº 21.972/2016 artigo 14, inciso 3º, alínea b). Apresentação: Supram 193 

Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Licença concedida por unanimidade nos 194 

termos do Parecer Único. Votos favoráveis: Faemg, Fetaemg, Mover, Crea, 195 

AMS, Ibama, Emater, MAPA e Seapa. Ausências: Segov, Ufla e Seda. 6.5) BRF 196 

S/A. Granja E, Matrículas 81933, 81931, 3683, 4359, 8965, 1445, 3323 e 1358. 197 

Avicultura de postura. Uberlândia/MG. PA 20268/2016/001/2017. Classe 4 198 

(conforme Lei nº 21.972/2016, artigo 14, inciso 3º, alínea b). Apresentação: 199 

Supram Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Licença concedida por 200 

unanimidade nos termos do Parecer Único, com alteração e inclusão de 201 

condicionantes. Votos favoráveis: Faemg, Fetaemg, Mover, Ufla, Crea, AMS, 202 

Ibama, Emater, MAPA e Seapa. Ausências: Seda e Segov. Aprovada por 203 

unanimidade nova redação para o último parágrafo do item 6 do Parecer Único, 204 

relativamente a ‘Resíduos sólidos’: “Os resíduos sólidos da avicultura (cama de 205 

aviário) são enviados à compostagem (para a empresa Valoriza Fertilizantes) 206 

para serem utilizados como adubo orgânico na produção de mudas, culturas 207 
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anuais e culturas permanentes.” 6.6) Lucas Johannes Maria Aeroudts. 208 

Fazenda Mandaguari, Matrículas 70824, 70825, 70826, 70827, 70828, 70829 209 

e 70830. Culturas anuais, semiperenes e perenes, silvicultura e cultivos 210 

agrossilvipastoris, exceto horticultura. Indianópolis/MG. PA 211 

90048/2003/004/2011. Classe: 4 (conforme Lei nº 21.972/2016, artigos 14, 212 

inciso 3º, alínea b). Apresentação: Supram Triângulo Mineiro e Alto 213 

Paranaíba. Processo retirado de pauta com pedido de vista do Mover. 7) 214 

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA EXAME DE RENOVAÇÃO DE 215 

LICENÇA DE OPERAÇÃO. 7.1) Melhoramentos Florestal Ltda. Fabricação 216 

de celulose e/ou pasta mecânica; culturas anuais semiperenes e perenes, 217 

silvicultura e cultivos agrossilvipastoris, exceto horticultura; postos 218 

revendedores, postos ou pontos de abastecimento, instalações de 219 

sistemas retalhistas, postos flutuantes de combustíveis e postos 220 

revendedores de combustíveis de aviação. Camanducaia/MG. PA 221 

05906/2007/008/2018. Classe 5. Apresentação: Supram Sul de Minas. 222 

Licença renovada por unanimidade nos termos do Parecer Único. Votos 223 

favoráveis: Faemg, Fetaemg, Mover, Ufla, Crea, AMS, Ibama, Emater, MAPA e 224 

Seapa. Ausências: Segov e Seda. 7.2) Celso Mânica. Fazenda Santo Antônio. 225 

Matrícula 36.502. Barragem de irrigação ou de perenização para agricultura 226 

sem deslocamento de população atingida. Unaí/MG. PA 227 

0093/2005/007/2017. Classe 5. Apresentação: Supram Noroeste. Licença 228 

renovada por maioria nos termos do Parecer Único, com alteração e inclusão de 229 

condicionantes. Votos favoráveis: Faemg, Fetaemg, Ufla, Crea, AMS, Ibama, 230 

Emater, MAPA e Seapa. Voto contrário: Mover. Ausências: Segov e Seda. 231 

Declaração de voto contrário. Conselheiro Tobias Tiago Pinto Vieira: “Voto 232 

contrário uma vez que não foi incluída a condicionante proposta de laudo de 233 

estabilidade dos barramentos do empreendimento, o que não me traz 234 

segurança para votar a favor.” Alteração e inclusão de condicionantes. – 235 

Aprovada por maioria a inclusão da seguinte condicionante: “Apresentar 236 

programa de monitoramento de estabilidade de barragens, com Anotação de 237 

Responsabilidade Técnica (ART). Cumprir integralmente o programa após a 238 

apreciação da Supram Noroeste. Prazo: 120 (cento e vinte) dias.” Votos 239 

favoráveis: Faemg, Fetaemg, Ufla, Crea, AMS, Ibama, Emater, MAPA e Seapa. 240 

Voto contrário: Mover. Ausências: Segov e Seda. – Aprovada por unanimidade 241 

alteração na condicionante 2: onde está escrito registro junto à Anvisa, lê-se 242 

registro junto ao órgão competente. Votos favoráveis: Faemg, Fetaemg, Mover, 243 

Ufla, Crea, AMS, Ibama, Emater, MAPA e Seapa. Ausências: Segov e Seda. 244 

Proposta de condicionante rejeitada pela CAP. A Câmara rejeitou por maioria a 245 

inclusão de condicionante proposta pelo Mover nos seguintes termos: 246 

“Apresentar a cada 2 (dois) anos laudo técnico conclusivo de estabilidade dos 247 

barramentos existentes no empreendimento, com Anotação de 248 

Responsabilidade Técnica (ART), cumprindo todas as recomendações técnicas 249 
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definidas no respectivo laudo. Prazo: 120 dias a partir da concessão de licença.” 250 

Votos contrários à inclusão da condicionante: Faemg, Crea, AMS, Ibama, 251 

Emater, MAPA e Seapa. Votos favoráveis: Fetaemg, Mover e Ufla. Ausências: 252 

Segov e Seda. 8) PROPOSTA DE AGENDA ANUAL PARA AS REUNIÕES DA 253 

CÂMARA DE ATIVIDADES AGROSSILVIPASTORIS PARA O ANO DE 2019. 254 

Apresentação: SEMAD. Aprovada por unanimidade o calendário de reuniões 255 

da Câmara de Atividades Agrossilvipastoris para o ano de 2019, nos termos 256 

apresentados pela SEMAD, com previsão de sessões ordinárias às quintas-257 

feiras, às 9h, nas seguintes datas: 24/1, 21/2, 28/3, 25/4, 30/5, 27/6, 25/7, 29/8, 258 

26/9, 24/10, 28/11 e 19/12. Votos favoráveis: Faemg, Fetaemg, Mover, Ufla, 259 

Crea, AMS, Ibama, MAPA e Seapa. Ausências: Emater, Segov e Seda. 9) 260 

ENCERRAMENTO. Houve consenso entre os conselheiros presentes em 261 

relação à possibilidade de criação de um grupo de trabalho para avaliar as 262 

condições de elaboração e apresentação de laudos de estabilidade para 263 

barramentos e piscinões no Estado de Minas Gerais. Para a próxima reunião da 264 

CAP, foi sugerido pela Presidência que o conselheiro Tobias Tiago Pinto Vieira 265 

apresente uma proposta de criação do GT, com a indicação da temática dos 266 

trabalhos. Foram apontadas ainda a necessidade de se avaliar qual seria a 267 

Câmara Técnica do COPAM mais apropriada para a criação do GT e a 268 

possibilidade de trabalho conjunto, envolvendo mais de uma Câmara. Em 269 

seguida, não havendo outros assuntos a serem tratados, o presidente Henri 270 

Dubois Collet declarou encerrada a sessão, da qual foi lavrada esta ata. 271 

________________________________________________________________ 272 

APROVAÇÃO DA ATA 273 

 274 

________________________________________________________________ 275 

Henri Dubois Collet 276 

Presidente da Câmara de Atividades Agrossilvipastoris 277 


