
 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMAD) 

Conselho Estadual de Política Ambiental (COPAM) 

Secretaria Executiva 

 

CÂMARA DE PROTEÇÃO À BIODIVERSIDADE 
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Ata da 32ª reunião, realizada em 29 de maio de 2019 
 

Em 29 de maio de 2019, reuniu-se ordinariamente a Câmara de Proteção à 1 

Biodiversidade e de Áreas Protegidas (CPB), na sede da Secretaria de Estado 2 

de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMAD), em Belo 3 

Horizonte. Participaram os seguintes conselheiros titulares e suplentes: o 4 

presidente Antônio Augusto Melo Malard, representante da SEMAD. 5 

Representantes do poder público: Pedro Oliveira de Sena Batista, da Secretaria 6 

de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Ensino 7 

Superior (Sedectes); Ana Silvia Gama Pereira Barbosa, da Secretaria de Estado 8 

de Educação (SEE); Newton de Carvalho Junior, da Secretaria de Estado de 9 

Turismo (Setur); Isadora Martin Vianna, da Fundação de Amparo à Pesquisa de 10 

Minas Gerais (Fapemig); Junio Augusto dos Santos Silva, do Instituto Brasileiro 11 

de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama); Juliana 12 

Gonçalves Ferreira, do Instituto Chico Mendes de Conservação da 13 

Biodiversidade (ICMBio). Representantes da sociedade civil: Thiago Rodrigues 14 

Cavalcanti, da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg); 15 

Carlos Alberto Santos Oliveira, da Federação da Agricultura e Pecuária do 16 

Estado de Minas Gerais (Faemg); Denise Bernardes Couto, do Sindicato da 17 

Indústria Mineral do Estado de Minas Gerais (Sindiextra); Lígia Vial 18 

Vasconcelos, da Associação para a Gestão Socioambiental do Triângulo 19 

Mineiro (Angá); Marcelo Ribeiro Pereira, da Universidade Federal de Viçosa 20 

(UFV) - Campus de Rio Paranaíba; Gabriel Moreira Junqueira, do Conselho 21 

Regional de Engenharia e Agronomia (Crea). Assuntos em pauta. 1) 22 

EXECUÇÃO DO HINO NACIONAL BRASILEIRO. Executado o Hino Nacional 23 

Brasileiro. 2) ABERTURA. O presidente Antônio Augusto Melo Malard declarou 24 

aberta a 32ª reunião da Câmara de Proteção à Biodiversidade e de Áreas 25 

Protegidas. 3) COMUNICADOS DOS CONSELHEIROS E ASSUNTOS 26 

GERAIS. Conselheiro Carlos Alberto Santos Oliveira: “Eu tenho duas 27 

comunicações. A primeira, na realidade, é um pedido. Em agosto ou setembro 28 

do ano passado, a Universidade Federal de Lavras fez uma apresentação aqui, 29 

que deu o nome de ‘Plantando Rios’. Foi muito interessante, e na ocasião nós 30 

cogitamos fazer uma apresentação aqui na CPB, mas desorganizou e acabou 31 

que não aconteceu nada. Então o objetivo é sugerir que convidássemos a 32 

Universidade Federal de Lavras, na pessoa do professor Lucas, que é mesmo 33 

da CAP, para fazer essa apresentação aqui na CPB, que fala de biodiversidade, 34 

rio, nascente, áreas de recarga, tudo com afinidade com a CPB. Se for de 35 

interesse, eu posso fazer o contato.” Presidente Antônio Augusto Melo Malard: 36 
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“Conselheiro, faça o contato, por favor, então, e encaminhe à Secretaria 37 

Executiva um breve resumo do que se trata a apresentação, o título, e nós 38 

verificamos para pautar na próxima reunião.” Conselheiro Carlos Alberto Santos 39 

Oliveira: “A outra questão que eu gostaria de abordar é que a Faemg está 40 

realizando, no dia 11 de junho, o seu 6º Seminário Ambiental. Esse Seminário 41 

Ambiental nasceu da necessidade de discutirmos esses assuntos ligados à área 42 

do meio ambiente natural, meio ambiente rural com mais técnica e mais 43 

cientificidade. Agora, não, a legislação, nos últimos anos, com o novo Código 44 

Florestal, aqui em Minas com a DN 217, as coisas estão tecnicamente muito 45 

melhor colocadas. Mas é um campo em que sempre houve alguma carência. 46 

Então discutimos, tecnicamente, matérias relativas ao meio ambiente. Nesse dia 47 

11 de junho, ‘mudanças climáticas e formas alternativas de energia’. Eu já deixei 48 

aí uma propaganda a respeito da matéria. Tem uma programação muito 49 

interessante. Colegas nossos da SEMAD também vão palestrar. ‘Principais 50 

desafios do agronegócio mineiro em relação às mudanças climáticas’, 51 

‘Capacitação profissional rural no Senar, ‘O Agro na COP do Clima’, Fazenda 52 

Vista Alegre - Um caso de sucesso na geração de energia’, ‘Possibilidades 53 

estratégicas’, ‘Geração e distribuição - Discussão para a sustentabilidade’, 54 

‘Problemas regulatórios na compensação de energia’. Enfim, uma pauta de 55 

palestras muito interessantes. E eu ficaria honrado com a presença dos 56 

senhores. Para inscrição: sistemafaemg.org.br. É gratuita.” Presidente Antônio 57 

Augusto Melo Malard: “Parabéns, Carlos Alberto, e à Faemg pela iniciativa. Eu 58 

estou vendo aqui mesmo que a nossa colega Morjana fará apresentação, pela 59 

FEAM. E se for de interesse nós podemos também divulgar pelo Sisema. Só 60 

entrar em contato com a nossa comunicação.” Conselheira Lígia Vial 61 

Vasconcelos: “Primeiro, parabenizar a iniciativa da Faemg, mas não posso 62 

deixar de lembrar e de falar, obviamente, que novamente Minas Gerais foi 63 

campeão de desmatamento de Mata Atlântica no país, de acordo com o atlas 64 

que vai ser publicado pela SOS Mata Atlântica. Eu estou lendo aqui o convite da 65 

Faemg, que diz que o agro é o setor mais vulnerável aos efeitos das mudanças 66 

climáticas. Eu queria lembrar que, na verdade, a mudança climática é causada 67 

pelos efeitos do homem, do setor produtivo, inclusive pelo agronegócio. A 68 

mudança climática não é uma coisa natural. Então é meio contrassenso. Às 69 

vezes ficamos desanimados porque quantas vezes discutimos isso aqui dentro 70 

da CPB. Eu acho que Minas Gerais deve ser a sétima vez que é campeão de 71 

desmatamento da Mata Atlântica, e não conseguimos instalar a política pública 72 

no Estado para que consiga frear o desmatamento. Nós estamos falando de 73 

Mata Atlântica, mas não medimos nem no Cerrado. Fazemos seminários, 74 

discutimos, na utopia, todo mundo querendo agregar, mas na hora, realmente, 75 

da prática, ficamos aqui discutindo, por exemplo, em um plano de manejo de 76 

unidade de conservação, tentando flexibilizar as regras de destruição de vereda. 77 

É totalmente contrassenso. Então lembrar que não adianta querer lutar contra a 78 

mudança climática se, na prática, não unimos a tecnologia que temos. Ou seja, 79 
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todo mundo sabe que hoje, com a tecnologia existente, não precisamos mais 80 

derrubar absolutamente nada para produzir mais do que o Brasil produz, de 81 

quantidade de alimento, de produção agropecuária e de indústria, e ao mesmo 82 

tempo preservar. Mas, ao mesmo tempo, o que temos visto aqui, inclusive, 83 

dentro de Minas Gerais, na prática, é que podemos conseguir fazer isso dentro 84 

do próprio Estado. Mas o que temos visto é uma regra totalmente ao contrário. 85 

Aí eu cito esses exemplos e posso citar vários processos. Outro dia eu citei 86 

processo de desmatamento de 45 hectares de Mata Seca em estágio médio – 87 

se não for avançado – para expansão urbana. Foi aprovado, e ninguém quis 88 

saber nem por que foi aprovado, sem nem um inventário florestal. Ou seja, Mata 89 

Atlântica ameaçada de extinção, essas coisas in loco, é isso que aumenta, é 90 

isso que leva Minas Gerais a ser campeão de desmatamento de Mata Atlântica, 91 

é isso que leva à mudança climática. Se não começarmos a pensar e a rever 92 

esse tipo de política... Por que estamos fazendo supressão com destoca dentro 93 

de vereda? É necessário isso para aumentar a produção agrícola em Minas 94 

Gerais? É claro que não é. Então por que precisamos flexibilizar os planos de 95 

manejo para isso? Eu acho que, enquanto não unirmos todos os setores para 96 

começar a ter tecnologia para produção, é claro que vamos continuar sendo 97 

campeões de desmatamento de Mata Atlântica e vamos passar isso para o 98 

Cerrado, que hoje é o berço de água. A própria Ufla, como o Carlos Alberto 99 

citou, já mapeou o território de Minas Gerais há muitos anos, e a situação já 100 

deve ter piorado: 70% do território de Minas Gerais é derrubado, não tem mais 101 

cobertura de floresta nativa. Ou seja, se derrubassem floresta e trouxessem 102 

riqueza, Minas Gerais, com certeza, seria um dos Estados mais ricos do país. E 103 

não é verdade, nós sabemos que isso não é sinônimo de riqueza. Eu já falei 104 

isso aqui diversas vezes e falo de novo por ossos do ofício, mas não sei se 105 

realmente traz qualquer benefício.” Presidente Antônio Augusto Melo Malard: 106 

“Obrigado, conselheira, até por tocar no assunto referente ao relatório da SOS 107 

Mata Atlântica. Inclusive, na segunda-feira, eu estive em São Paulo, 108 

representando o secretário no encontro junto à Fundação Mata Atlântica que 109 

reuniu 17 Estados pertencentes ao bioma. E lá todos os representantes fizeram 110 

uma exposição, e foram reconhecidas pela SOS Mata Atlântica o esforço de 111 

Minas Gerais e várias conquistas obtidas pelo Estado na perseguição para 112 

redução do desmatamento ilegal da Mata Atlântica. Entretanto, é claro, de fato, 113 

Minas Gerais ainda ocupa essa triste posição, vamos dizer assim, de campeão. 114 

Mas é importante fazer várias ressalvas em relação a isso. Primeiro é que, 115 

fazendo o histórico desde 2014 até 2018, verificamos o seguinte: no período de 116 

2014/2015, Minas desmatou 7.702 hectares; de 2015/2016, 7.410; no período 117 

2016/2017, houve uma redução de 58% nesse desmatamento, passando a 118 

3.128; e no ano passado, período de 2017/2018, houve um pequeno acréscimo, 119 

passando de 3.128 para 3.379 (8%). Entretanto, boa parte desse desmatamento 120 

é desmatamento regular, e em Minas Gerais, do desmatamento regular, é 121 

cobrada uma compensação de 2 para 1, ou seja, uma compensação superior 122 
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àquela estabelecida na Lei da Mata Atlântica, que é de 1 para 1. E além disso 123 

os resultados apresentam que a compensação vai ainda além, as áreas giram 124 

em torno de 2,3 de compensação para cada 1 desmatado nos processos de 125 

regularização ambiental desvinculados do licenciamento e aqueles também 126 

vinculados ao licenciamento ambiental. Além disso, é importante frisar que 127 

Minas Gerais ainda possui o maior remanescente de Mata Atlântica do país, 128 

com 2,8 milhões de hectares. São 500 mil hectares a mais do que os segundo 129 

Estados, que São Paulo e Paraná. Muitos dos Estados que têm desmatamento 130 

zero ou têm até um reflorestamento com índice positivo já praticamente não têm 131 

área também de remanescente de Mata Atlântica. E outros estão naquela 132 

condição de ter pelo menos 5% do seu território de remanescente de Mata 133 

Atlântica. Não é uma justificativa, mas é bom colocar esses fatos para mostrar 134 

que o cenário também não é assim que ‘Minas Gerais é o pior Estado’. Fica 135 

parecendo que Minas Gerais não adota procedimentos. Mas vem adotando 136 

inúmeros procedimentos, e os resultados têm sido significativos. Claro, que o 137 

combate ao desmatamento ilegal tem que ser cada vez intensificado. E nesse 138 

sentido existe uma cooperação aqui em Minas Gerais com operações de 139 

fiscalização junto com o Ibama, o Ministério Público e a Polícia, já com a 140 

previsão de pelo menos 89 operações para este ano. Além disso, uma série de 141 

medidas vêm sendo adotadas no âmbito de alguns projetos que nós temos 142 

parcerias. Por exemplo, eu posso citar o Projeto Conexão Mata Atlântica, que é 143 

uma parceria com o BID, em que promovemos mais de 450 hectares de 144 

reflorestamento por ano. Temos a segunda fase do Promata, que fez com que, 145 

no ano passado, pudéssemos recuperar 900 hectares, entre várias outras ações 146 

de fomento ordinárias que são realizadas no Sisema como um todo e, 147 

principalmente, no Instituto Estadual de Florestas. Além disso, no ano passado, 148 

nós implementamos duas unidades de conservação de proteção integral e mais 149 

de 23 RPPNs, representando a preservação de mais de mil hectares de floresta 150 

de Mata Atlântica. E estamos prestes a lançar também agora o mapeamento da 151 

cobertura vegetal no Estado e também o Plano Sistemático de Conservação, 152 

que em breve devemos apresentar para os senhores, que vai substituir o nosso 153 

Atlas da Biodiversidade. Então é um processo extremamente importante, muito 154 

bom, que vai trazer possibilidades muito mais concretas para que façamos o 155 

acompanhamento e o monitoramento desse desmatamento. E hoje em dia, para 156 

fiscalização, conseguimos agir muito mais rápido em virtude desse 157 

monitoramento, de a sua atualização sendo diária e com a proposição de 158 

apresentar imagens a cada dez dias, o que faz com que as nossas equipes, 159 

junto com a Polícia, possam atuar de forma muito mais efetiva no combate ao 160 

desmatamento ilegal. São várias ações em andamento, elaboradas pelo Sisema 161 

e, principalmente, pelo IEF e pela SEMAD, que têm essa competência, mas, 162 

claro que reconhecemos que é preciso avançar ainda mais. Só para fazer esse 163 

registro. Foi bom a conselheira tocar no assunto, mas também ficamos à 164 

disposição para qualquer questionamento, contribuições, sugestões, porque, de 165 
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fato, claro, nós precisamos também aprimorar no combate ao desmatamento 166 

ilegal.” Conselheiro Carlos Alberto Santos Oliveira: “Lígia, eu gosto muito 167 

quando você se manifesta, porque você é guerreira na defesa da questão da 168 

biodiversidade, principalmente da Mata Atlântica. No final da sua fala, você falou 169 

em desistir. Eu acho que você não deve desistir, porque a sua atuação e de 170 

outras pessoas têm dado resultados, conforme o próprio Malard nos indicou. Eu 171 

vejo essa questão de Minas ser líder no desmatamento da Mata Atlântica como 172 

de muita preocupação. Deve ser objeto de ação do IEF, da SEMAD, do 173 

governador e tudo mais. Mas também, na hora em que o presidente Malard nos 174 

fornece outros dados, vemos que a situação é grave, mas não está todo mundo 175 

inerte vendo a destruição da Mata Atlântica. A Faemg, na medida em que ela 176 

pode, vem fazendo alguma coisa. Fazer um seminário ambiental desse é um 177 

desgaste de energia, de dinheiro, de chamar gente para falar. E nós discutimos 178 

hoje mudança climática, no ano passado foi a questão da água, no outro ano foi 179 

a questão da biodiversidade, e assim nós vamos. Nós estamos nos 180 

movimentando, estamos nos preparando. E tem uma outra questão 181 

interessante, que a Lígia falou que o desmatamento seria um dos componentes 182 

da mudança climática. Eu estou vendo pelos jornais uma discussão, entre os 183 

secretários de Meio Ambiente antigo e o novo e mais a comunidade ambiental: 184 

a questão da mudança climática no Brasil representa menos de 3% das 185 

preocupações ambientais. O grande problema de meio ambiente no Brasil é 186 

saneamento básico, que está sendo discutido na legislação agora. E esse, 187 

pouca gente defende. Então, presidente Malard, eu acho que essas 188 

informações que foram dadas aí devem fazer parte de uma exposição mais 189 

efetiva para ser feita aqui na CPB e na CAP. Porque esse assunto é de muito 190 

interesse, mas nós precisamos conhecer. Eu fico apavorado toda vez que eu 191 

vejo ‘Minas lidera novamente o desmatamento’. E aí a própria Lígia falou, ficou 192 

lá entre a cruz e a espada: ou autorizava 45 hectares para expansão urbana. 193 

Expansão urbana é construção de casa, construção de rua, é fazer bairro, fazer 194 

vila. As pessoas precisam morar. E essas coisas têm que ser – como dizia 195 

minha avó – medidas e pesadas. Então eu estou sugerindo aqui uma 196 

apresentação o quanto mais completa puder, não só aqui na CPB, como na 197 

CAP, no COPAM e no Conselho de Recursos Hídricos, por causa da 198 

importância da matéria.” Presidente Antônio Augusto Melo Malard: “Ok, 199 

conselheiro, obrigado. Nós trazemos então na próxima reunião essa 200 

apresentação.” Conselheiro Junio Augusto dos Santos Silva: “Só lembrar que, 201 

nesta semana, o Ibama iniciou uma operação de combate ao desmatamento em 202 

área de Mata Atlântica no Norte de Minas, e as nossas equipes estão hoje em 203 

vários municípios da região das bacias do rio Jequitinhonha.” Presidente 204 

Antônio Augusto Melo Malard: “Obrigado, conselheiro, é sempre importante, e o 205 

Ibama é o nosso parceiro, da SEMAD e do IEF, nesse combate ao 206 

desmatamento ilegal no Estado de Minas Gerais.” 4) EXAME DA ATA DA 31ª 207 

REUNIÃO. Aprovada por unanimidade a ata da 31ª reunião da Câmara de 208 
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Proteção à Biodiversidade e de Áreas Protegidas, realizada em 8 de maio de 209 

2019, com abstenção da Angá. 5) ACOMPANHAMENTO PELO SISTEMA 210 

ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DAS AÇÕES DE 211 

RECUPERAÇÃO DA BACIA DO RIO PARAOPEBA. Apresentação: Sisema. 212 

Liliana Adriana Nappi Mateus/IEF fez apresentação à Câmara sobre o 213 

acompanhamento realizado pelo Sistema Estadual de Meio Ambiente e 214 

Recursos Hídricos quanto às ações de recuperação da bacia do rio Paraopeba 215 

após o desastre da Barragem 1 da Mina Córrego do Feijão, da Vale S/A. O 216 

conteúdo da exposição foi disponibilizado no site da SEMAD. Manifestações. 217 

Presidente Antônio Augusto Melo Malard: “Obrigado, Liliana. Realmente, como 218 

ela disse, o trabalho é muito árduo e, claro, gera inúmeros resultados. O tempo 219 

de apresentação foi até um pouco longo, mas curto pelo excesso de 220 

informações. Ela está disposição aqui respondendo pelo Sisema, como um 221 

todo. Talvez algum detalhamento muito específico não tenhamos condições de 222 

responder, mas, caso algum conselheiro tenha algum questionamento, pode 223 

apresentar agora, ou então depois também encaminhamos para a equipe 224 

técnica responsável para fazer os devidos esclarecimentos. Toda equipe do 225 

Sisema permanece ainda bem engajada e trabalhando bastante nas ações de 226 

recuperação. Não só do IEF, como a Liliana apresentou, mas do IGAM e da 227 

SEMAD também. O trabalho pela frente ainda é muito árduo.” Conselheiro Junio 228 

Augusto dos Santos Silva: “A minha pergunta é o seguinte. Em relação às 229 

análises de água, eu sei que, na verdade, uma parte dos órgãos ambientais, a 230 

exemplo do Ibama, não temos corpo técnico para executar análises. No caso, 231 

essas análises são feitas por contratação, por alguma empresa terceirizada? 232 

Como funciona isso?” Liliana Adriana Nappi Mateus/IEF: “Os dados do IGAM 233 

são da rede de monitoramento que ele já tem desde 2000. Tem um contrato de 234 

prestação de serviços com os laboratórios que, antigamente, eram do Cetec e 235 

foram aproveitados. Continuaram sendo feitas análises, foram criados mais 236 

pontos. Têm estações que foram custeadas pela ANA e outras pela Copasa. 237 

Então eu vou ficar devendo a resposta pelos da Copasa e pelos da ANA, mas o 238 

nosso tem uma contratação já de longo prazo. Os que estão sendo feitos para 239 

determinação do efeito dos rejeitos sobre a biota estão sendo puxados pela 240 

Vale. Ela paga os laudos, faz os relatórios, e nós temos validado. Infelizmente, 241 

nós precisamos usar esse artifício, porque não temos, e já discutimos essa 242 

questão de ter um laboratório já definido para essas análises emergenciais pelo 243 

Estado. Mas isso demora um tempo. Então tivemos que lançar mão desse 244 

expediente para que pudéssemos ter essa avaliação.” Presidente Antônio 245 

Augusto Melo Malard: “Obrigado, Liliana. Como eu disse, caso alguém tenha 246 

questionamentos, fique à vontade para encaminhar depois para nós, que 247 

podemos repassar para as equipes responsáveis.” 6) PROCESSOS 248 

ADMINISTRATIVOS PARA EXAME DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL 249 

CONFORME POA 2019. 6.1) Mineração Morro do Ipê / MMX Sudeste 250 

Mineração Ltda. Barragem de contenção de rejeitos/resíduos, área de 251 
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disposição de material excedente (ADME). Brumadinho/MG. PA 252 

37478/2016/006/2017 (antigo 00886/2003/030/2013). DNPM 801.908/1968. 253 

Classe 6. Apresentação: GCA/IEF. Compensação ambiental aprovada por 254 

unanimidade nos termos do Parecer Único. Registrada ausência da Angá. 6.2) 255 

Companhia Ferroligas Minas Gerais (Minasligas). Fazenda Centenário. 256 

Produção de carvão vegetal, oriunda de floresta plantada. João 257 

Pinheiro/MG. PA 09464/2007/002/2012. Classe 5. Apresentação: GCA/IEF. 258 

Compensação ambiental aprovada por unanimidade nos termos do Parecer 259 

Único. Registrada ausência da Angá. 6.3) Andrade Minas Granitos Ltda. 260 

Lavra a céu aberto com ou sem tratamento, rochas ornamentais e de 261 

revestimento (mármores e granitos). Caldas/MG. PA 08422/2007/004/2012. 262 

DNPM 830.279/1983. Classe 3. Apresentação: GCA/IEF. Compensação 263 

ambiental aprovada por unanimidade nos termos do Parecer Único. Registrada 264 

ausência da Angá. 7) PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA EXAME DE 265 

COMPENSAÇÃO AMBIENTAL DECORRENTES DE CORTE E/OU 266 

SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA PERTENCENTE AO BIOMA MATA 267 

ATLÂNTICA. 7.1) Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de 268 

Governador Valadares. Implantação de adutora. Governador Valadares/MG. 269 

PA 04050000012/18. Sem AAF. Classe não passível. Apresentação: 270 

Escritório Regional Centro Sul/IEF. Compensação ambiental aprovada por 271 

unanimidade nos termos do Parecer Único. Registrada ausência da Angá. 7.2) 272 

Fundação Renova. Reassentamento Paracatu de Baixo. Mariana/MG. PA 273 

09020000155/19. Sem AAF. Classe não passível. Apresentação: Escritório 274 

Regional Centro Sul/IEF. Compensação ambiental aprovada por unanimidade 275 

nos termos do Parecer Único. Registrada ausência da Angá. 8) PROCESSOS 276 

ADMINISTRATIVOS PARA EXAME DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL 277 

DECORRENTE DE INSTALAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS MINERÁRIOS. 278 

8.1) Companhia Siderúrgica Nacional (CSN). Lavra a céu aberto ou 279 

subterrânea em áreas cársticas com ou sem tratamento. Arcos/MG. PA 280 

00174/1986/016/2017. Classe 6. Apresentação: Escritório Regional Centro-281 

Oeste/IEF. Compensação ambiental aprovada por unanimidade nos termos do 282 

Parecer Único. Registrada ausência da Angá. 8.2) Britacal - Indústria e 283 

Comércio de Brita e Calcário Brasília Ltda. Estradas para transporte de 284 

minério/estéril, lavras e extrações, obras de infraestrutura (pátios de 285 

resíduos e produtos e oficinas), pilhas de rejeito/estéril, posto 286 

abastecimento, unidade de tratamento de minerais UTM. Unaí/MG. PA 287 

15846/2008/001/2008. DNPM 830.921/1997. Classe 3. Apresentação: 288 

Escritório Regional Noroeste/IEF. Compensação ambiental aprovada por 289 

unanimidade nos termos do Parecer Único. Registrada ausência da Angá. 9) 290 

PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA CRIAÇÃO DE RESERVA 291 

PARTICULAR DO PATRIMÔNIO NATURAL (RPPN) PARA ANÁLISE, 292 

DISCUSSÃO E DELIBERAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 13, INCISO IX DO 293 
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DECRETO ESTADUAL Nº 46.953/2016. 9.1) RPPN Chapadão da Serra 294 

Negra. Proprietários: Leonardo Moreira Campos Lima e Lúcio Moreira 295 

Campos Lima. Área proposta: 20 hectares. Serra Bárbara do Monte 296 

Verde/MG. PA 05000000312/17. Apresentação: GCUC/IEF. Aprovada por 297 

unanimidade a criação da RPPN nos termos do parecer do IEF. Registrada 298 

ausência da Angá. 10) PLANO DE TRABALHO PARA DESTINAÇÃO DE 299 

RECURSOS DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL PARA ANÁLISE E 300 

DELIBERAÇÃO, NOS TERMOS DO INCISO XIII, DO ARTIGO 13, DO 301 

DECRETO ESTADUAL Nº 46.953/2016. 10.1) Plano de Trabalho para 302 

aplicação de recursos advindos dos termos de compromisso Vale S/A., 303 

Minerações Brasileiras Reunidas S/A. (MBR) e Instituto Estadual de 304 

Florestas (IEF), em cumprimento de medida de condicionante do 305 

licenciamento ambiental do empreendimento Mina de Capão Xavier na 306 

Unidade de Conservação Parque Estadual Serra do Rola Moça. 307 

Apresentação: Gerente do Parque Estadual Serra do Rola Moça/IEF. Item 308 

retirado de pauta pela Presidência. 11) DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DAS 309 

ATIVIDADES EXECUTADAS NO ÂMBITO DO CONVÊNIO AMDA/VALE. 310 

Plano de trabalho em cumprimento do Termo de Compromisso de 311 

Compensação Ambiental Vale S/A. / Minerações Brasileiras Reunidas S/A. 312 

(MBR) / IEF, referente aos anos de 2017 e 2018. Apresentação: Gerente do 313 

Parque Estadual Serra do Rola Moça/IEF. Item retirado de pauta pela 314 

Presidência. 12) ENCERRAMENTO. Não havendo outros assuntos a serem 315 

tratados, o presidente Antônio Augusto Melo Malard declarou encerrada a 316 

sessão, da qual foi lavrada esta ata. 317 

 318 

________________________________________________________________ 319 

APROVAÇÃO DA ATA 320 

 321 

________________________________________________________________ 322 

 Antônio Augusto Melo Malard 323 

Presidente da Câmara de Proteção à  324 

Biodiversidade e de Áreas Protegidas 325 


