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Nosso 
compromisso 
com o futuro
Caoma apresenta seus novos integrantes e plano de atuação 
para o biênio 2017/2018. Coordenadores ambientais comentam 
sobre os desafios presentes em suas áreas de atuação

20
17

-2
01

8



Clique para conhecer as metas da área de Meio Ambiente do MPMG
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Apresentação

O grande desafio do Centro Operacional de Meio 
Ambiente do MPMG – CAOMA para o biênio 
2017/2018 é implementar um planejamento 
estratégico que direcione as Promotorias de 
Justiça de Meio Ambiente do Estado de Minas 
Gerais a executarem ações que, de fato, revertam 
em melhorias concretas para o meio ambiente e 
para a qualidade de vida das pessoas. 

Com esse objetivo, a atual coordenação do 
CAOMA, em sua primeira reunião de coorde-
nadores ambientais, realizada no dia 06 de 
fevereiro de 2017, apresentou como pauta o 
seu plano de ações, que, além do projeto “Se-
gurança de Barragens”, atualmente em execu-
ção pelo CAOMA no âmbito do PGA Finalístico 
2016-2017, focará nos principais problemas 
de política ambiental ainda não superados no 
Brasil, buscando alcançar para o território de 
Minas Gerais, entre outros benefícios ambien-
tais: o gerenciamento adequado de resíduos 
sólidos; a implantação de um sistema ade-
quado de esgotamento sanitário; o combate 
ao desmatamento, com foco na preservação 
das tipologias de vegetação do bioma Mata 
Atlântica, nos municípios onde estas estejam 
presentes; a preservação das diversas espécies 
de espaços protegidos, especialmente das 

Áreas de Preservação Permanente (APP) e de 
Reserva Legal e o fortalecimento das Unidades 
de Conservação (UCs).

Para o cumprimento das metas do PGA finalísti-
co 2017/2018 e visando a priorizar uma atuação 
preventiva pelo Ministério Público, o CAOMA está 
realizando estudos com o objetivo de identificar 
as barragens que demandam atuação prioritária 
do MPMG, sem prejuízo das ações de assessora-
mento técnico que já vem sendo prestadas neste 
tema às diversas Promotorias de Justiça do Estado. 

Para o cumprimento dos demais objetivos do pla-
nejamento estratégico do CAOMA, diversas ações 
estão sendo executadas, todas tendo como base 
um diagnóstico do que já foi feito pelas Coordena-
dorias Regionais e Promotorias de Justiça de Meio 
Ambiente, os resultados alcançados e os objetivos 
de curto, médio e longo prazo a serem buscados.

É importante informar que cada Coordenadoria 
Regional, a Promotoria Estadual de Proteção do 
Patrimônio Cultural e Turístico, a Coordenadoria 
Estadual de Habitação e Urbanismo e o Grupo 
Especial de Defesa da Fauna – GEDEF, também 
traçaram seu planejamento estratégico setorial, 
que se dará em total consonância e sinergia com 

as ações referentes ao planejamento comum e 
transversal da área ambiental do MPMG.

Outro ponto importante a ser ressaltado é que os 
coordenadores ambientais do MPMG continuarão 
presentes no Conselho Estadual de Política Ambien-
tal de Minas Gerais – COPAM - MG, espaço no qual o 
MPMG se consolidou como instrumento de impor-
tantes contribuições à gestão ambiental do Estado, 
participando de discussões técnicas e jurídicas 
relacionadas à implementação da legislação ambien-
tal e, principalmente, na construção de estratégias 
preventivas para a proteção do direito fundamental 
ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.

Concluímos assegurando que o CAOMA preten-
de se fazer cada vez mais presente nas diversas 
Promotorias de Justiça de Meio Ambiente do 
Estado de Minas Gerais, não apenas por meio 
da otimização de seu assessoramento técnico, 
mas também organizando, em conjunto com o 
Centro de Apoio e Aperfeiçoamento Funcional 
do Ministério Público – CEAF, encontros regionais 
para a discussão das diversas temáticas ambien-
tais, sempre com foco em uma atuação resoluti-
va, que reverta em melhorias para todos nós.

Conte com o CAOMA!
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Um completo levantamento da situação am-
biental das 28 comarcas que integram a Bacia do 
Alto Rio São Francisco. Segundo o promotor de 
Justiça Leandro Wili, novo coordenador regio-
nal, esse será o primeiro trabalho realizado no 
território. Mais que um diagnóstico quantitativo, 
o objetivo é conhecer profundamente a área de 
atuação. “Visitarei pessoalmente cada comarca, a 
fim de estreitar os laços com os colegas e definir 
as estratégias conjuntas de trabalho”, revela.

O conhecimento adquirido durante a atuação 
como promotor ambiental na região, 
entretanto, já permite que o promotor adiante 
algumas das questões que deverão ser 
enfrentadas nos próximos anos. “Problemas 
relacionados às atividades de siderurgia e 
mineração, à destinação de resíduos sólidos e às 
ocupações irregulares de áreas ambientais e de 
risco sempre atormentaram a Bacia do Alto São 
Francisco”, comenta.

Para o promotor, o investimento preventivo em 
técnicas de controle ambiental, nos setores pú-
blico e privado, é essencial para prevenir impac-
tos futuros. “A atuação reativa, em detrimento 
das medidas de precaução, é o grande gargalo 
atual, o que acaba por gerar entraves significa-
tivos para a sustentabilidade dos ecossistemas. 
Não mediremos esforços para viabilizar um tra-
balho em rede, que resulte em avanços positivos 
na região”, garante.

Diagnóstico da realidade ambiental definirá ações na Coordenadoria do Alto São Francisco

Conhecer para cuidar

Nas comarcas de Divinópolis, Itaúna, 
Martinho Campos e Nova Serrana.

Bacia do  
Alto Rio São 

Francisco

O município de Divinópolis, na 
Zona Oeste do Estado, que sedia 

a Coordenadoria da Bacia
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Ao ser concebido, o projeto Gestão Ambiental 
Municipal, realizado pela Coordenadoria Regional 
do Rio Doce, já previa uma rodada de avaliação, 
respondida pelos promotores de Justiça da Bacia. 
As respostas do grupo colaboraram para delinear 
uma prioridade para o ano de 2017: agilizar o 
tempo de resposta às demandas dos promotores. 
“Embora satisfeito com os retornos positivos 
recebidos dos colegas, notamos oportunidade de 
melhoria na redução do tempo de atendimento 
aos promotores pela Coordenadoria”, comenta 
Leonardo Castro Maia, promotor de Justiça e 
coordenador.

Assim, o material do projeto Gestão Ambiental foi 
disponibilizado na intranet, bem como idealizou-
se o projeto ‘Roteiro 10’, que pretende compilar 
material já existente e elaborar, ao longo do ano, 
dez roteiros sobre as demandas mais comuns das 
Promotorias, como Reserva Legal, APPs, matadou-
ros irregulares, mineração, poluição sonora, entre 
outras. Alinhada à iniciativa, deverá ser retomado 
o Boletim Jurisprudência, na forma de newsletter 
mensal, com decisões de interesse dos promotores 
e edições temáticas para cada um dos assuntos dos 
novos roteiros, adianta o promotor de Justiça.

Por fim, será intensificada a fiscalização dos em-
preendimentos hidroelétricos da região, dando 
continuidade ao projeto ‘Energia Legal’, realizado 
pela Coordenadoria. “As informações obtidas jun-
to à ANEEL estão sendo confrontadas com as que 
constam no Sistema Estadual de Meio Ambiente 
e Recursos Hídricos (Sisema)”, explica Leonardo 
Maia. Em seguida, em atuação conjunta com os 
Órgãos de Execução, a Coordenadoria deverá 
propor acordos para a regularização dos empre-
endimentos, ajuizando ações para os casos em 
que soluções consensuais não forem alcançadas.

Atuação busca rapidez no atendimento aos promotores e na verificação das licenças de hidro-
elétricas situadas na Bacia do Rio Doce

Agilidade máxima

Criado em 2014, tem o objetivo de preparar 
e divulgar material orientador para os 
promotores da Bacia. Antes mesmo de ser 
concluído, foi vencedor do Prêmio CNMP 
2016. A expectativa é finalizá-lo no primeiro 
semestre deste ano.

Bacia do  
Rio Doce

Fiscalização de empreendimentos 
hidroelétricos deverá ser intensifi-

cada na região a partir de 2017
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Maior celeridade para a resolução dos processos 
e máxima atenção à gestão dos recursos hídricos. 
São essas as prioridades da Coordenadoria da Ba-
cia do Rio Grande nos próximos anos, segundo o 
promotor de Justiça Bergson Cardoso Guimarães, 
coordenador regional.

No que se refere ao encaminhamento dos 
processos, a expectativa é que os chamados 
‘mutirões ambientais’ permitam a resolução 
de entraves nas comarcas da Bacia. “A ideia é 
oferecer apoio às promotorias que, por excesso 
de demandas, encontram-se sobrecarregadas. 
Em conjunto com a Agência Regional de Prote-
ção Ambiental (ARPA) e com apoio de Unidades 
de Ensino da região, análises e vistorias serão 
realizadas. Na sequência, vamos às comarcas 
na busca por firmar acordos, mediar conflitos, 

ou para dar o encaminhamento necessário 
às questões, sempre em consonância com a 
promotoria local”, explica. O coordenador prevê, 
ainda, a estruturação de um núcleo de resolução 
de conflitos ambientais regional, em parceria 
com a área de Direito da Universidade Federal 
de Lavras (UFLA).

Já a atenção aos recursos hídricos visa a dar 
sequência ao trabalho dos últimos anos, centra-
do na recuperação de mananciais e nascentes. 
“Prevemos um ano com um aumento expressivo 
no consumo de energia e água. Por isso, a meta 
é concretizar os resultados dos 26 projetos que 
temos em curso, implantados em parceria com a 
ARPA. Além do cuidado com os recursos hídricos, 
eles incluem aspectos como o parcelamento do 
solo e a gestão de áreas contaminadas”, conclui.

Coordenadoria da Bacia do Rio Grande define próximos passos na resolução de processos e dos 
cuidados com os recursos hídricos

Colaboração é a palavra de ordem

Atuação conjunta
No âmbito da Coordenadoria, a parceria com instituições de ensino da Suíça, iniciada em 2016, deve se ex-
pandir em 2017. A expectativa é de que professores suíços possam vir ao Brasil para participação em semi-
nários e para a atuação direta em projetos ligados à disponibilidade hídrica e à exploração de água mineral.

Bacia do  
Rio Grande

Trabalho de recuperação 
de nascentes, desenvolvido 
nos últimos anos na área de 
atuação da Coordenadoria, 

permanecerá como prioritário
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Foco, trabalho e otimismo 

Apesar de ter assumido há pouco a Coordenadoria, 
a Bacia do Rio Paraíba do Sul não é novidade para a 
promotora de Justiça Shermila Peres Dhingra, que 
já atuou nas comarcas de Ervália, Cataguases e Ubá.  
Graças a essa experiência, ela chega ao cargo ciente 
dos principais desafios da região: “As comarcas têm 
demandas diversificadas, relativas à atividade de mi-
neração, desmatamento, intervenções irregulares em 
Área de Preservação Permanente e outras. O desafio 
principal é conciliar preservação ambiental à ativida-
de econômica, sem onerar os pequenos produtores 
rurais. Muitos dos municípios que compõem a região 
também precisam se estruturar para implementar de 
forma eficiente o sistema de esgotamento sanitário”, 
enumera a promotora.

As expectativas são as melhores possíveis. Além 
do apoio aos colegas, a Coordenadoria deve atuar 
fortemente na segurança das barragens de rejeitos de 
minério, acompanhar a implementação do sistema 
de esgotamento sanitário e de depósito de resíduos 
sólidos nos municípios, bem como combater o des-
matamento e fortalecer as Unidades de Conservação. 
“A região tem grande potencial para solucionar seus 
problemas e acredito que conseguiremos garantir 
maior sustentabilidade e qualidade de vida para a 
população”, avalia Shermila Dhingra.

Coordenadoria da Bacia do Rio Paraíba do Sul define 
prioridades de atuação para os próximos anos

Bacia do  
Rio Paraíba  

do Sul

O município de Ubá é um dos 
maiores da área de atuação da 

Coordenadoria

7

Voltar ao índice



Após atuação como Coordenador Regional em outras 
regiões, o promotor de Justiça Francisco Chaves Genero-
so está diante de um novo desafio: ele é o novo res-
ponsável pela Coordenadoria das Promotorias do Meio 
Ambiente das Bacias dos Rios das Velhas e Paraopeba. 
Embora considere valiosas e gratificantes as experiências 
anteriores, ele avalia como fundamental uma imersão 
pela realidade social e pelas diferentes tipologias de ati-
vidades econômicas presentes na nova área de atuação. 
“É indispensável a especialização nas principais matérias 
tratadas nas Bacias”, garante.

Por ora, já tem em vista três temas que, dentre outros, 
estarão em foco na região. São eles: a viabilização da 
coleta de dados e a definição de ações visando à seguran-
ça hídrica na região; a estipulação de ações que resultem 
no aumento da segurança das barragens de rejeitos de 
mineração, em consonância com o trabalho que está sen-
do conduzido pelo MPMG em âmbito estadual; seguido 
pelo acompanhamento dos processos de licenciamento 
ambiental em curso na região, de modo a zelar para que 
os procedimentos ocorram com regularidade. “A expec-
tativa é realizar uma verificação ampla, inclusive quanto à 
avaliação dos impactos cumulativos e sinérgicos gerados 
pelos empreendimentos”, finaliza o promotor de Justiça.

Disponibilidade hídrica, segurança de barragens e 
acompanhamento de licenciamentos ambientais 
em foco na região dos Rios das Velhas e Paraopeba

Atenção ao principal Bacias dos 
Rios das  
Velhas e  

Paraopeba

Fiscalização de barragens de rejei-
tos e acompanhamento de pro-

cessos de licenciamento ambiental 
de empreendimentos minerários 

estarão em foco na região
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Identificar, planejar e prevenir Bacias  
dos Rios  

Jequitinhonha 
e Mucuri

Mapeamento de risco ambiental nos municípios das Bacias dos Rios Jequitinhonha e Mucuri 
subsidiará definição de ações 

A região que compreende as Bacias dos Rios 
Jequitinhonha e Mucuri impressiona pela 
complexidade: são 89 municípios, incluindo alguns 
dos mais carentes do Estado. Além de significativas 
demandas ambientais, que incluem mineração, 
reduzidíssimo sistema de coleta e tratamento de 
esgoto e danos em recursos hídricos, a região 
possui a maior floresta artificial de eucalipto 
do mundo, totalizando área superior a 80 mil 
hectares, cujo impacto ambiental ainda não foi 
suficientemente mensurado.

Para enfrentar esse cenário, o promotor de Justiça 
Luís Gustavo Patuzzi Bortoncello, que assumiu a 
Coordenadoria, tem um objetivo principal a ser 
cumprido no curto prazo: elaborar um completo 
mapeamento das situações de risco ambiental 
da região – sejam elas resultantes de fenômenos 
da natureza ou de atividades produtivas. “A partir 
do levantamento, a ideia é estruturar a gestão de 
risco ambiental e criar estratégias para a aplicação 

efetiva do Princípio da Prevenção”, explica o 
promotor de Justiça.

Segundo ele, a atuação priorizará, ainda, a 
continuidade do trabalho resolutivo que já vinha 
sendo realizado na Coordenadoria, além do 
fomento a políticas públicas de recuperação de 
nascentes na região, visando a atenuar os problemas 
resultantes dos longos períodos de estiagem.

Natural X Histórico

Em municípios como Diamantina, a atuação em 
defesa do patrimônio natural ocorre em paralelo 
com a busca pela preservação de sítios históricos 
e culturais. Por isso, questões como as ocupações 
irregulares no Parque Estadual do Biribiri, que já se 
encontravam no centro das atenções, continuam 
em foco, a fim de que soluções no curto prazo 
sejam alcançadas. 

Ampliação do sistema de coleta e 
tratamento de esgoto na região é 

buscada pela Coordenadoria da Bacia 
dos Rios Jequitinhonha e Mucuri
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Sem perder o essencial de vista

Na Coordenadoria Regional de Meio Ambiente 
das Bacias dos Rios Paracatu, Urucuia e Abaeté, a 
expansão urbana desordenada e desautorizada 
vem sendo notada em diversas comarcas nos 
últimos anos, acarretando prejuízos à ordem 
dos municípios. Diante deste cenário, o enfren-
tamento dos parcelamentos irregulares do solo 
será tratado de modo prioritário na região, de 
acordo com o promotor de Justiça Athaíde Fran-
cisco Peres Oliveira, coordenador regional.

Outro ponto que estará em foco é o acom-
panhamento das atividades minerárias em 
cidades como Paracatu, Vazante e Três Marias, 
visando a conter possíveis impactos ambientais 
decorrentes dessas operações, por meio de 
uma atuação preventiva.

Segundo Athaíde Oliveira, o agronegócio – cul-
turas anuais, bovinocultura e cafeicultura, entre 
outras – também receberá atenção especial. “O 
objetivo é assegurar que os recursos naturais, 
especialmente as águas superficiais e subterrâ-
neas e o próprio solo, sejam utilizados segundo 
os paradigmas do órgão de licenciamento 
estadual”, comenta o promotor de Justiça.

No que se refere às áreas especialmente prote-
gidas – Áreas de Preservação Permanente (APP) 
ou Reservas Legais (RL) –, a desburocratização 
dos procedimentos de reparação, compensa-
ção e indenização é a meta almejada. Em casos 
de menor complexidade, deverá ser ofertada a 
possibilidade de celebração das medidas civis 
previstas na Lei Ambiental, de modo a reduzir 
os inquéritos civis públicos e, como consequ-
ência, racionalizar a atividade fim.

A principal novidade fica por conta das 
pesquisas em curso na região, referentes à 
exploração de gás natural na cidade de Tiros, 
com licença prévia e de instalação ambiental 
já outorgadas ao empreendedor. A fiscalização 
do empreendimento é realizada pela Coorde-
nadoria, que, desse modo, atua em um tema 
inédito, considerando o sistema estadual de 
meio ambiente como um todo. “De modo 
geral, a Coordenadoria priorizará a ampla 
disponibilidade, de material e pessoal, para 
acompanhar e cooperar, em nível técnico e 
judicial, com todas as demandas apresentadas 
pelos órgãos de execução e pela sociedade”, 
finaliza o promotor de Justiça.

Fiscalização da expansão urbana, das atividades de mineração e do agronegócio será priorizada pela 
Coordenadoria das Bacias dos Rios Paracatu, Urucuia e Abaeté

Bacia dos 
Rios Paracatu, 

Urucuia e 
Abaeté

Na região das Bacias dos Rios 
Paracatu, Urucuia e Abaeté, o 
acompanhamento das ativi-

dades de agronegócio estará 
entre os temas priorizados

10

Voltar ao índice



No que depender da Coordenadoria das Bacias dos Rios Pa-
ranaíba e Baixo Rio Grande, as agressões ao solo que ocorrem 
na região sofrerão uma redução drástica nos próximos anos. 
Conforme o promotor de Justiça e coordenador regional, 
Carlos Alberto Valera, isso resultará da execução da proposta 
apresentada no último ano, durante o 9th Annual Internatio-
nal Symposium on Agricultural Research, na Grécia: “O obje-
tivo é fazermos, em parceria com a Universidade Federal do 
Triângulo Mineiro (UFTM), com o Instituto Federal do Triângulo 
Mineiro (IFTM), com a Universidade Estadual Paulista (UNESP/
FCAV) e com a Universidade Portuguesa de Trás-os-Montes e 
Alto Douro (UTAD), um levantamento dos solos sob pastagens 
degradadas na área de atuação da Coordenadoria. O material 
servirá de base para o diálogo com os produtores rurais, na 
busca por adequações, e para a adoção de práticas de conser-
vação do solo”, explica o promotor de Justiça. Nos casos em 
que não for possível celebrar TACs, ACPs serão propostas.

Ações que tiveram início nos últimos anos também terão 
sequência. Alguns exemplos são o trabalho de regulariza-
ção das atividades agropastoris, e a conclusão do processo 
que visa a adequar as Unidades de Conservação das Bacias. 
“Já alcançamos resultados importantes em 2016 e a meta é 
concluir as investigações sobre a APA do Rio Uberaba e sobre 
o Parque Estadual do Pau Furado, para que possamos propor 
ACPs a fim de regularizar os espaços”, conclui.

Impedir degradação do solo é meta prioritária da 
Coordenadoria dos Rios Paranaíba e Baixo Rio Grande

Terra protegida

Proximidade
O trabalho conjunto com a UFTM, IFTM, no 
âmbito do NIEA – Núcleo Interinstitucional 
de Estudos e Ações Ambientais do Triângulo 
Mineiro e Alto Paranaíba, criado através de um 
TCT com a Procuradoria-Geral de Justiça, deverá 
ser expandido nos próximos anos, de modo que 
as entidades possam subsidiar o trabalho da 
Coordenadoria na realização de perícias com-
plexas. A expectativa é de que um grupo de 
professores atue em estudos ambientais como a 
elaboração de planos de manejo, entre outros.

Bacias dos 
Rios Paranaíba 

e Baixo Rio 
Grande

Trabalho que busca conter as 
degradações do solo será expan-
dido na região da Coordenadoria
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Coordenadoria dos Rios Verde Grande e Pardo vai priorizar auxílio para a resolução de entraves 
das comarcas da região 

Após mais de dois anos de atuação na 3ª Promo-
toria de Meio Ambiente da comarca de Januária, 
uma das maiores do Norte de Minas, o promotor 
de Justiça Lucas Marques Trindade assumiu a 
Coordenadoria das Bacias dos Rios Verde Grande 
e Pardo. Ainda que a experiência anterior tenha 
possibilitado um conhecimento importante 
da realidade local, um mapeamento dos pro-
cedimentos que estão na Coordenadoria e das 
principais necessidades das comarcas da região é 
a primeira ação adotada pelo coordenador.

Algumas linhas de ação, entretanto, já estão certas: 
a Coordenadoria dará continuidade, por exemplo, 
à parceria estabelecida com projetos da região. As 
análises contemplam questões como as captações 
de água, as intervenções em veredas e os des-
mates ilegais, além da condução de iniciativas de 
educação ambiental direcionadas à comunidade.

Braço direito

Também terá sequência o trabalho que 
visa à reestruturação das Unidades de 
Conservação situadas na Bacia, aspecto que 
teve diversas ações ajuizadas nos últimos 
anos. “Daremos continuidade ao que foi 
feito para obter êxito nessas ações, de suma 
importância para uma proteção ambiental 
eficaz”, destaca o promotor.

A assistência aos promotores das comarcas, 
buscando auxiliar na solução de demandas, 
também está no centro das atenções da 
Coordenadoria. “Respeitando a indepen-
dência funcional, o objetivo é absorver as 
demandas que chegarem até a Coordena-
doria, dando ampla abertura para o diálogo 
e auxiliando na busca por soluções efetivas, 
principalmente nos casos de maior comple-
xidade”, finaliza Lucas Trindade.

Bacias dos 
Rios Verde 
Grande e  

Pardo

No Norte de Minas, região histori-
camente afetada pelos desmates 
ilegais, contenção da degradação 

terá máxima prioridade 
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Segundo a promotora de Justiça Luciana Imaculada 
de Paula, coordenadora do Grupo Especial de Defesa 
da Fauna (Gedef ), a prioridade estará em fomentar 
o cumprimento da Lei Estadual 21.970/2016, que 
estabelece parâmetros para o controle populacional 
de cães e gatos, proibindo práticas como o extermínio 
como estratégia de controle. “A Lei orienta sobre 
questões fundamentais, mas tem sido ignorada pelos 
municípios. Em apoio aos promotores de Justiça, 
disponibilizamos roteiro sugestivo de atuação na página 
do Gedef. Também aguardamos a conclusão de um 
diagnóstico ainda neste primeiro semestre”, afirma.

Outro objetivo do Gedef é contribuir para a erradicação 
dos maus tratos a animais durante espetáculos como a 
vaquejada. Para tanto, pretende-se apoiar os trabalhos 
dos órgãos de execução mediante a realização de diag-
nósticos e a disponibilização de roteiros de atuação que 
considerem decisões como a proferida pelo STF no ano 
passado, que julgou inconstitucional uma Lei do Estado 
do Ceará que regulamentava a prática.

Por fim, objetiva-se realizar ações educacionais, entre as 
quais a quarta edição do seminário do Gedef, prevista 
para o segundo semestre, com palestras abertas e ofici-
nas destinadas aos órgãos públicos. O tema da edição 
ainda não foi definido.

Controle populacional de animais em centros urbanos 
de Minas Gerais mobiliza o Gedef em 2017

Cuidados com os animais Grupo  
Especial de 
Defesa da 

Fauna

Aprovado pelo Funemp, consiste no 
completo levantamento da presença 
de animais pelas ruas das 48 maiores 
cidades de Minas Gerais. A coleta de 
dados já foi finalizada e a equipe dedica-
se atualmente à análise das informações.

Fiscalização dos métodos 
de controle populacional de 
cães e gatos adotados pelos 

municípios permanecerá 
sendo feita pelo Gedef
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Continuidade e expansão Defesa do 
Patrimônio 
Histórico e 

Cultural

patrimônio cultural, por Bacias Hidrográficas. 
“Em um primeiro momento, com base nas 
demandas que já estavam na Coordenadoria, 
notamos que as promotorias de justiça com 
atuação nas chamadas ‘cidades históricas’ são 
aquelas com o maior número de demandas. A 
ideia, agora, é identificar se há demandas re-
primidas ao longo do Estado, para que possa-
mos trabalhar de modo regionalizado”, explica.

Já com o objetivo de fornecer esse apoio ao 
maior número de comarcas possível, roteiros 
de atuação estão sendo elaborados pela Coor-
denadoria e em breve serão disponibilizados 
na intranet para consulta pelos promotores.

Outro projeto que já se encontra no radar da 
Coordenadoria é a promoção de encontros de 
especialização sobre a área patrimonial. “Está 
é uma área interessante e complexa. Além de 
promotores e servidores da instituição, estu-
damos a possibilidade de promover atividades 
com participação do Judiciário, profissionais do 
Direito e da comunidade, apresentando a esses 
públicos um panorama da percepção do Minis-
tério Público sobre o tema”, finaliza.

Nos últimos anos, o combate à destruição de 
patrimônios protegidos – seja pela demolição, 
degradação ou má conservação – e à subtração 
de bens móveis de seus locais de origem, sobre-
tudo peças sacras, esteve no cerne da atuação 
da Coordenadoria Estadual de Defesa do Pa-
trimônio Histórico e Cultural. De acordo com a 
promotora de Justiça Giselle Ribeiro de Oliveira, 
nova Coordenadora da área, esses aspectos per-
manecem no centro das atenções do período 
que se segue. Mas não estarão sozinhos.

Somados a essas questões, aspectos como 
a deficiência legislativa no que se refere à 
proteção do patrimônio histórico e cultural 
em Minas Gerais serão analisados de modo 
prioritário na Coordenadoria. “Muitos municí-
pios não têm legislação apropriada referente 
ao tema e aqueles que a possuem raramente 
a aplicam corretamente. Nosso propósito é 
colaborar para assegurar uma proteção efetiva 
em âmbito municipal”, comenta a promotora.

Outro diagnóstico prestes a ser iniciado é um 
levantamento das demandas das promoto-
rias de justiça, no que se refere à defesa do 

Coordenadoria de Defesa do Patrimônio Histórico e Cultural pretende seguir com 
trabalho em curso no Estado, ampliando presença nas comarcas e com atenção 
especial à educação patrimonial

Ouro Preto, uma das 
cidades coloniais mais 

visitadas do Estado
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Nos últimos anos, um dos focos da Coordenado-
ria Estadual de Habitação e Urbanismo tem sido 
o esforço em prol do ordenamento territorial dos 
municípios de Minas Gerais. À frente da Coordena-
doria há quatro anos, a promotora de Justiça Marta 
Alves Larcher dará continuidade ao trabalho que 
desenvolve, que contempla a orientação técnica e a 
sensibilização do poder público. “A maioria dos mu-
nicípios ainda não dá a devida importância a esse 
tema. Vemos as prefeituras priorizarem outras neces-
sidades, mas o que tentamos evidenciar junto a elas 
é que o ordenamento territorial é tão importante e 
urgente quanto a educação e a saúde, por exemplo”, 
pondera. De acordo com a promotora, grande parte 
dos municípios ainda padece de baixa capacida-
de institucional, não possuindo em seus quadros 
profissionais capacitados ou órgãos específicos para 
pensar sobre o ordenamento territorial. 

Outra frente de atuação que ganha força em 
2017, segundo a coordenadora, está relacionada 
à questão da moradia popular. “Os municípios 
são muito dependentes dos poderes estadual e 
federal e não desenvolvem suas próprias políticas 
de moradia. Vamos fazer um diagnóstico para 
que possamos enfrentar as não-conformidades 
e definir metas a serem cumpridas”, avalia. O 
objetivo da Coordenadoria, a partir do levanta-
mento, é verificar quais municípios precisam criar 
ou atualizar seus planos de habitação de interesse 
social, auxiliando-os na definição das metas e na 
implementação das ações corretivas. Para isso, a 
estratégia é começar pelas cidades maiores, com 
população majoritariamente urbana, acima de 
100 mil habitantes, nas quais os impactos gera-
dos pela desestruturação da política habitacional 
demandam mais urgência na busca de soluções.

Sensibilizar e oferecer orientação técnica a gestores municipais são prioridades para 
a Coordenadoria Estadual de Habitação e Urbanismo

Sequência e avanço Coordenadoria 
Estadual de 
Habitação e 
Urbanismo

Auxílio aos municípios para a cria-
ção ou atualização de seus planos 

de habitação de interesse social 
será priorizado pela Coordenadoria
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Grupo com atuação focada no rompimento da 
barragem de Fundão ganha nova composição, 
com destaque para o ingresso de promotores 
de Justiça da área de Direitos Humanos

Desde o dia 5 de novembro de 2015, a área de 
Meio Ambiente do Ministério Público de Minas 
Gerais se vê diante de um trabalho complexo e de-
safiador, no que se refere à garantia de segurança 
do Complexo Germano e busca pela recuperação 
ambiental das áreas atingidas e compensação dos 
danos ambientais irreversíveis e ou não mitigáveis. 
O trabalho do Parquet neste caso, que é conside-
rado o maior desastre ambiental já ocorrido no 
Brasil, vem sendo conduzido pela força-tarefa que 
foi mobilizada logo após o rompimento. Desde de-
zembro de 2016, ela passou a ser coordenada pela 
promotora de Justiça Andressa de Oliveira Lan-
chotti e teve novos promotores, de diferentes áreas 
de atuação do MPMG, adicionados ao grupo. Um 
destaque nesse sentido consiste na incorporação, 
à força-tarefa, de membros do Ministério Público 
especializados na defesa dos Direitos Humanos. 
 
A promotora de Justiça e coordenadora do Centro 
de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça 
de Defesa dos Direitos Humanos (CAO-DH), Nívia 
Mônica Silva, ressalta que o caso Samarco vem mo-
bilizando esforços das equipes da área de Direitos 
Humanos e da Coordenadoria de Inclusão e Mobi-
lização Sociais (CIMOS) desde o dia do rompimento 

da barragem. Isso é feito tanto por meio da adoção 
de medidas judiciais (como Ações Civis Públicas) 
quanto extrajudiciais (como a instauração de 
Inquéritos Civis Públicos e Termos de Ajustamento 
de Conduta), que buscam atender à população 
atingida como um todo. 
 
Entre os fatos que atestam a efetividade do traba-
lho realizado, a promotora sublinha a inexistência 
de ações individuais ajuizadas pelas vítimas do de-
sastre na comarca de Mariana. “Isso é consequên-
cia do empenho na coletivização das demandas 
dos atingidos nas 12 ações coletivas que foram 
propostas pelo MPMG na comarca de Mariana 
(balanços das ações já realizadas pela área de 
Direitos Humanos no caso estão disponíveis no 
site do MPMG e aqui)“, aponta. 
 
Nívia Silva acredita, entretanto, que a integração 
de diferentes áreas de atuação na força-tare-
fa permite potencializar o trabalho de todo o 
Ministério Público, na medida em que os avan-
ços alcançados em uma comarca poderão ser 
estendidos para outras. “Dada a complexidade 
do evento e dos seus graves desdobramentos 
para a sociedade de forma geral, o trabalho de 

articulação institucional traz ganhos de eficiência 
e coerência para as ações, como consequência 
da centralização e da gestão unificada das infor-
mações e compartilhamento de estratégias que 
assegurem justiça e transparência em todo o 
processo de reparação e compensação pelas vio-
lações de direitos sofridas pelas vítimas”, afirma a 
promotora de Justiça. 
 
Visando a seguir desempenhando aquele que con-
sidera um dos principais papéis institucionais do 
MPMG – a defesa dos direitos humanos, especial-
mente das vítimas de grandes catástrofes –, a área 
possui metas bem definidas para o curto prazo. 
Entre elas, merecem atenção a busca por identifi-
car as principais demandas entre os atingidos nas 
diversas comarcas, o que deverá ocorrer por meio 
de uma escuta qualificada, em reuniões públicas 
com a presença do MPMG; o alinhamento entre os 
vários órgãos de execução que atuam nas comar-
cas afetadas, de modo que as experiências exitosas 
de um possam ser apropriadas e replicadas pelos 
demais; e a busca por garantir que a resolução dos 
conflitos seja eficiente e respeite as dinâmicas lo-
cais, participação dos atingidos e as peculiaridades 
de cada território ou comunidade.

Força-tarefa ainda 
mais abrangente
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Desafios e metas da força-tarefa

A promotora de Justiça coordenadora do grupo, 
Andressa de Oliveira Lanchotti, esclarece que a 
equipe que atualmente coordena a força-tarefa do 
Caso Samarco, desde que assumiu suas atividades 
no mês de dezembro de 2016, vem direcionando 
suas ações em busca de efetividade, que somente 
será alcançada por meio de um planejamento 
estratégico e de atuação coordenada e integrada 
de todos os seus atores.

Segundo Andressa, um ponto prioritário era garantir 
a segurança do Complexo Germano, sobretudo 
diante da possibilidade de intensificação das chuvas 
na região nos meses de dezembro e janeiro, o que 
felizmente não ocorreu. O atingimento dos fatores 
de segurança definidos pelas normas técnicas 
internacionais para as estruturas do Complexo 
Germano continua sendo uma questão prioritária 
para a Força-Tarefa do MPMG.

Em relação ao alinhamento de ações entre o 
Ministério Público do Estado de Minas Gerais - 
MPMG e o Ministério Público Federal - MPF, diante 
da definição da competência da 12ª Vara Federal de 
Belo Horizonte para apreciação de todas as questões 
de âmbito regional decorrentes do desastre, não 
dialogar com o MPF implicaria em afastar o MPMG 
da definição e acompanhamento da maior parte das 
medidas de recuperação ambiental e ressarcimento 
dos prejuízos materiais e morais suportados pelas 
vítimas do desastre. Nesse sentido, ainda em 
dezembro 2016, foram realizadas reuniões com a 
coordenação da Força-Tarefa Rio Doce, instituída 
pelo MPF, que nos colocou a par das discussões que 
estavam sendo travadas em busca de soluções que 
viessem a colocar fim às disputas judiciais, que como 
bem sabemos, somente postergam ou até mesmo 

inviabilizam a resolução dos problemas concretos 
que precisamos enfrentar.

Em relação ao Termo de Acordo Preliminar – TAP, 
firmado aos 18 de janeiro de 2017, entre MPF, 
Samarco Mineração S.A., Vale S.A. e BHP Billiton 
Brasil Ltda., a coordenadora da força-tarefa ressalta 
que seu objeto é a contratação de empresas 
independentes para prestação de serviços ao 
Ministério Público em dois eixos distintos. 

O primeiro eixo é o socioeconômico, que tem 
por objeto o diagnóstico socioeconômico e a 
prestação de assistência técnica aos atingidos. Nova 
metodologia participativa para o cumprimento 
deste eixo do TAP vem sendo construída por 
meio de um exaustivo trabalho conduzido pelos 
coordenadores da CIMOS e do CAO – Direitos 
Humanos do MPMG e da Procuradoria da República 
de Defesa do Cidadão, que contou inclusive com a 
realização de um workshop no dia 10 de março de 
2017, em Belo Horizonte.  

Em relação ao eixo socioambiental do TAP, deve 
ser esclarecido que seu objetivo específico é a 
contratação de empresas de auditoria externa 
e independente para: 1) realizar diagnóstico 
socioambiental de todos os danos decorrentes 
do desastre; 2) avaliação e monitoramento 

dos programas de reparação socioambiental e 
socioeconômica.

Apesar de não ter participado formalmente do TAP, 
o MPMG atuou nas negociações para a contratação 
destas empresas. A instituição passará a ser 
destinatária de todos os serviços que serão por elas 
prestados, bem como participará de um comitê 
de trabalho que será instituído para definição do 
escopo e cronograma de realização das atividades. 
Estas empresas se reportarão com exclusividade 
ao MPF e ao MPMG, sem qualquer subordinação 
à Samarco Mineração S.A., à Vale S.A., à BHP Billiton 
Brasil Ltda. e à Fundação Renova, conforme 
estabelecido em contrato.

Por meio do alinhamento de ações com o MPF, o 
MPMG objetiva fortalecer a atuação institucional 
do Ministério Público Brasileiro no caso Samarco, 
acompanhando detidamente, fiscalizando e 
direcionando, de maneira planejada e coordenada, a 
implementação dos 41 programas socioambientais 
e socioeconômicos previstos no  Termo de Transação 
de Ajustamento de Conduta - TTAC, cuja execução 
está a cargo da Fundação Renova.

Os novos integrantes que com-
põem a força-tarefa se reuniram 
em fevereiro na sede do MPMG
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