
Proponente Teor da Proposta
Forma e Data de 

Envio da Proposta
Argumentação do Proponente Nome da Área Encaminhamentos

Breno Viana

Diniz Cruz

Reclassificação da área

"Caminho do Lageado" na

Lapinha da Serra de Zona

Provisória para Zona Rural

do Cerrado

E-mail

Caminho do Lajeado não é 

zona de conflito 

socioambiental; Ínfimo 

detalhe em relação as 

proporções da APA.

Caminho do

Lajeado

Contemplada na Consulta

Publica

Fernando 

Augusto Batista

Reclassificação da área

"Caminho do Lageado" na

Lapinha da Serra de Zona

Provisória para Zona Rural

do Cerrado

E-mail

Historico de ocupação muito 

antiga; Alto grau de 

antropização: agricultura, 

silvicultura, pecuária,

presença de animais 

domésticos, edificações, 

espécies exóticas, ponte, via 

que consta no IBGE, área de 

turismo

muito frequentada.

Caminho do

Lajeado

Contemplada na Consulta

Publica

Paulo Menezes

Brant

Reapresenta a proposta de

exclusão de 15 % de sua

propriedade da ZVS,

classificando como Zona

Rural do Cerrado

E-mail

Parte do imóvel tem 

características de 

aproveitamento rural, onde 

existe terra de cultura

Lapinha da Serra

Manter como ZVS. Casa

construida em ponto mais

elevado, desconectada com

a area de exclusao (Zona

Rural). Autorizacoes devem

ser solicitadas sobre as areas

antropizadas na

propriedade.

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio

Elaboração do Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental Morro da Pedreira - APAMP

Análise das Proposições Recebidas na Consulta Pública



Breno Lage

Solicita reconsideração da

negativa de exclusão da ZVS

de propriedades próximas a

MG-232 (Morro do Pilar)

E-mail

Critérios de exclusão não 

estão claros; Foi informado 

que um critério são 

propriedades vizinhas e 

próximas como é o presente 

caso; Há 5 propriedades com 

casas e pasto; 

MG-232 (Morro do

Pilar)

Manter como ZVS. As

alterações estão restritas aos

arredores das construções

existentes. Para edificação

nas áreas antropizadas é

necessário solicitar

autorização prévia a APA

Morro da Pedreira.

Geraldo Wilson

Fernandes

Solicita que a sua

propriedade seja excluída

da ZVS como Zona Rural

E-mail

Isonomia com vizinhos da 

estrada do Vau da Lagoa e da 

MG 10 Alto Palacio; Não há 

razões para criação de um 

istmo de Zona de Vida 

Silvestre; O local encontra-se 

com vairas áreas alteradas;

km 109 a 111 da

MG10

Manter como ZVS. Area de

uso da propriedade está em

campo rupestre, não

existindo continuidade da

áreas degradadas com

outras áreas de exclusão.

Autorizacoes para

intervenções e

empreendimentos devem

ser submetidas para

avaliação da APA .

Geraldo Wilson

Fernandes

Solicita consulta a mapas de

solos de MG para constatar

a existência de cerrado

senso stricto na área

definida como sendo de

Campo Rupestre

E-mail

Uma tese de doutorada trata 

a área como cerrado; Não há 

suporte científico ou técnico 

que justifique a área como 

Campo Rupestre; Área de 

passivo ambiental da MG 

010;

km 109 a 111 da

MG10

Toda a area esta

oficialmente contida no

Bioma Cerrado. A

metodologia utilizada neste

plano de manejo teve como

objetivo delimitar a Zona de

Vida Silvestre, composta

pelo complexo vegetacional

Campo Rupestre.

Geraldo Wilson

Fernandes

Solicita resposta sobre

solicitação de viveiro de

mudas em uma das glebas

do outro lado da estrada

E-mail

A solicitação foi feita há cerca 

de 2 anos e ainda não teve 

resposta

km 109 a 111 da

MG10

Solicitação não relativa ao

plano de manejo. Submeter

projeto para autorização da

APA Morro da Pedreira.



Geraldo Wilson

Fernandes

Solicita vistoria para

comprovar área degradada

no km 109 onde pretende

construir um restaurante

com estacionamento

E-mail
A área já foi palco de retirada 

ilegal de pedras  

km 109 a 111 da

MG10

Solicitação não relativa ao

plano de manejo. Submeter

projeto para autorização da

APA Morro da Pedreira.

Geraldo Wilson

Fernandes

Solicita autorização para

construção de piscina
E-mail

Area antropizada adjacenta a 

casa no local

km 109 a 111 da

MG10

Solicitação não relativa ao

plano de manejo. Submeter

projeto para autorização da

APA Morro da Pedreira.

Geraldo Wilson

Fernandes

Solicitar autorização para

construção das instalações

a seguir com finalidade de

ensino e pesquisa: Estufas,

Restaurante, Pousada

científica, Arvorismo

artificial, Tirolesa, Parque

infantil, Piscina natural,

Lago artificial, Centro de

convenção, centro

administrativo, alojamento,

estacionamento, abertura

de vias, trilhas,

observatório, capela,

ecomuseu, mini zoologico,

cachaçaria e cervejaria

artesanal, Almoxarifado,

quadra, dentre outras.

E-mail

Logística necessária para 

oferecer educação científica e 

ensino diferenciado como 

observado em várias 

unidades de conservação do 

país

x

Solicitação não relativa ao

plano de manejo. Submeter

projeto para autorização da

APA Morro da Pedreira.



Sergio Lacerda -

Associação dos

Moradores e

Proprietários do

Alto Palácio

Garantia do direito de

propriedade previsto na

Constituição Federal:

realizar construções,

reformas e ampliações

dentro de parâmetros

previstos nas leis

ambientais e em

consonância com a

Prefeitura e os órgãos

ambientais

E-mail x Alto Palácio

Projetos de edificações e

intervenções devem ser

submetidos à avaliação da

APA Morro da Pedreira.

Sergio Lacerda -

Associação dos

Moradores e

Proprietários do

Alto Palácio

Inclusão na proposta de

compromisso para

realização de um plano de

desenvolvimento do

ecoturismo em toda a

região do Alto Palácio, para

frear a visitação

desenfreada em áreas não-

ocupadas. Definição da

região como área de

interesse para o ecoturismo

como atividade econômica

de vocação para a região.

E-mail x Alto Palácio

Proposta contemplada

dentro dos programas de

Fomento ao Ordenamento

Territorial e de Incentivo ao

Desenvolvimento Local

Sustentavel 



Sergio Lacerda -

Associação dos

Moradores e

Proprietários do

Alto Palácio

Avaliação de propostas para

inclusão de áreas com

resquícios de ocupação

humana (antropização) em

épocas mais remotas na

região para efeito de

classificação como área

antropizada.

E-mail x Alto Palácio

O grau de antropização de 

locais especificos será 

avaliado quando da 

apresentação de projetos 

para autorização.

Sergio Lacerda -

Associação dos

Moradores e

Proprietários do

Alto Palácio

Indicar na proposta do

plano de manejo interesse

na criação de um

GEOPARQUE na área das

inscrições rupestres da

Pedra do Elefante (Lapa

Rosa).

E-mail x Alto Palácio

A criação de GEOPARQUE

não está entre as

competencias do ICMBio. O

orgao pode vir a apoiar

propostas encaminhadas

neste sentido.

Sergio Lacerda -

Associação dos

Moradores e

Proprietários do

Alto Palácio

Definir na proposta uma

área de acesso ao PARNA

CIPÓ na região do Alto

Palácio para controle do

acesso ao Travessão e

Cachoeiras das Congonhas.

Criação de um posto

avançado do ICMBio no

local.

E-mail x Alto Palácio

Solicitação não relativa ao

plano de manejo da APA

Morro da Pedreira. Esta

proposta deve ser

encaminhada a coordenação

de uso publico do Parque

Nacional da Serra do Cipo.



Sergio Lacerda -

Associação dos

Moradores e

Proprietários do

Alto Palácio

Prever no Plano de Manejo

e garantir o acesso (direito

de ir e vir) nas trilhas

existentes há mais de cem

anos no Alto Palácio, tais

como trilhas do Travessão,

Trilha das Congonhas, Trilha

da Cachoeira da Capivara,

Trilha da Cachoeira do

Palácio, Trilhas da Pedra do

Elefante e Poção, Trilha

para Serra Morena, Trilhas

das Três

Pontinhas, Trilhas do

Juquinha, entre outras.

Classificá-las como Servidão

de Passagem

E-mail x Alto Palácio

Proposta contemplada

dentro do programa de

Fomento ao Ordenamento

Territorial.  



Sergio Lacerda -

Associação dos

Moradores e

Proprietários do

Alto Palácio

Definir no Plano de Manejo

um plano de

sustentabilidade para o Alto

Palácio, em parceria com a

Prefeitura de Santana do

Riacho, IEF e outros órgãos,

para garantir coleta de lixo,

preservação dos

mananciais,

sinalização ecológica do

trânsito para motoristas e

pedestres, implantação de

coleta seletiva de lixo nas

propriedades, definição de

regras para pesquisa e

coleta de espécies, entre

outras.

E-mail x Alto Palácio

Proposta contemplada

dentro dos programas de

Qualidade Ambiental e de

Incentivo ao

Desenvolvimento Local

Sustentavel.

Sergio Lacerda -

Associação dos

Moradores e

Proprietários do

Alto Palácio

Criar mecanismos para

incentivo à conservação e

preservação das áreas

antropizadas e não-

antropizadas do Alto

Palácio, por meio de

remuneração de serviços

ambientais e outros

instrumentos legais.

E-mail x Alto Palácio

Apoiamos mobilizações para

a criação de politicas

publicas que atendam estas

importantes demandas da

sociedade.



Sergio Lacerda -

Associação dos

Moradores e

Proprietários do

Alto Palácio

Realização de catalogação

de espécies da fauna e flora

no Alto Palácio.

E-mail x Alto Palácio

Já existe grande quantidade

de informações desta

natureza catalogadas no

encarte 3 do plano de

manejo. Apoiamos e

icentivamos a realização de

atividade com finalidade

cientifica para ampliação do

conhecimento.

Sergio Lacerda -

Associação dos

Moradores e

Proprietários do

Alto Palácio

Incentivar a criação de

RPPNs no Alto do Palácio e

outras práticas de

preservação local.

E-mail x Alto Palácio

Proposta contemplada

dentro do programa de

Fomento ao Ordenamento

Territorial. O ICMBio

recepciona propostas de

criação de RPPN.

Sergio Lacerda -

Associação dos

Moradores e

Proprietários do

Alto Palácio

Definir regras para acesso a

monumentos naturais, tais

como Cachoeira da

Capivara, Cachoeira do

Palácio e outros localizados

naquela região, permitindo

o acesso controlado de

turistas e visitantes e

definindo regras

de exploração local.

E-mail x Alto Palácio

Proposta contemplada

dentro do programa de

Fomento ao Ordenamento

Territorial.



Ari dos Santos

Teixeira

Solicita a exclusão de sua

área da Zona de Vida

Silvestre, classificando

como Zona Rural do

Cerrado

Apresentada na

sede da APA

Afirma que possui uma casa 

onde gosta de passar os finais 

de semana e que a área de 

uso atual está restrita ao 

entorno da casa; Solicitou 

esclarecimentos se a área 

estando na ZVS a mesma 

poderia ser vendida. 

Demonstrou insegurança de 

que a área estando na ZVS a 

mesma poderia ser tomada 

pelo IEF para criação de 

Parque

Área circundada

pela propriedade

da Cia Cedro e

Cachoeira. Próxima

a região dos

"Teixeiras".

Area de uso da propriedade

está em campo rupestre, não

existindo continuidade da

área degradada com outras

áreas de exclusão.

Autorizacoes para

intervenções e

empreendimentos devem

ser submetidas para

avaliação da APA .

Leonardo 

Oliveira Lima

Santiago -

Associação dos

Escaladores da

Serra do Cipo

Apresenta proposta de

Gestão da Escalada e

Esportes de Aventura,

objetivando manter e

preservar a prática da

escalada.

Apresentada na

Consulta Pública

A origem / motivação da 

criação da APA foi a escalada; 

Os paredões que constituem 

o Morro da Pedreira são 

destino dos amantes da 

prática da escalada. 

Necessidade de garantir o 

acesso aos atrativos.

Morro da Pedreira

Proposta incorporada ao

plano de manejo no

Programa de Fomento ao

Ordenamento Territorial

Cleide -

Secretaria do

Meio 

Ambiente/Morro 

do Pilar

Ressalta ainda a existência

de APA municipal (APA do

Rio Picão) sobreposta à área 

da APA MP, e propõe a

sincronia de diretrizes para

o território. Informa que

Morro do Pilar está

estudando a área para

propor um zoneamento

para a APA Picão.

Apresentada na

Consulta Pública
x X

A atuação conjunta com

outros entes da federação é

um dos objetivos da APA

Morro da Pedreira. Proposta

incorporada ao plano de

manejo no Programa de

Fomento ao Ordenamento

Territorial.



Emanuel -

Fundação Helena

Antipoff

Propõe que as vozes das

famílias tradicionais sejam

ouvidas, bem como o

manejo tradicional e

histórico de uso, além do

mapa falado

Apresentada na

Consulta Pública
X X

É um dos objetivos

estrategicos do ICMBio

aprofundar a gestão

participativa nas unidades. O

grande numero de reunioes

realizadas durante a

elaboração deste plano de

manejo demonstra o esforço

no sentido de assegurar a

participação da comunidade

neste processo. 

Geraldo Wilson

Fernandes

Propõe solicitar ao

Ministério Público que não

obrigue o ICMBio a entregar

a peça logo, mas que haja

mais tempo para sanar as

pendências ainda existentes

e convocar todos os

parceiros. 

Apresentada na

Consulta Pública
x x

O processo de elaboração do

plano de manejo ocorreu de

2005 a 2009 (encartes 1 a 3)

e de 2010 a 2013 (encarte 4).

O ICMBio já cumpriu o prazo

determinado pelo MPF e

pela justiça. O documento

elaborado será encaminhado

para publicação via portaria

do ICMBio. 



Leonardo 

Tolentino -

Campo Redondo

Deve ser mudado o

decreto, pois este é

inconstitucional, ferindo o

direito de propriedade,

entende como um confisco.

Deve ser também revisto

este prazo judicial, que há

de ser estendido, pois nem

todos estão entendendo o

que está acontecendo. O

ônus do atraso na

elaboração do plano não

deve ser dos proprietários e

moradores, portanto não

deve ser resolvida na

correria esta questão.

Apresentada na

Consulta Pública
x x

Foi um encaminhamento da

plenaria da consulta publica

a formação de um grupo

para elaborar e encaminhar

proposta de alteração de

decreto.

Ronaldo - Vau da

Lagoa

Solicita avaliação da

possibilidade de exclusão

do seu terreno da ZVS, pois

localiza-se no meio da área

da Cedro, que ele aponta

como se estivesse toda fora

da ZVS 

Apresentada na

Consulta Pública
x x

Area de uso da propriedade

está em campo rupestre, não

existindo continuidade da

área degradada com outras

áreas de exclusão.

Autorizacoes para

intervenções e

empreendimentos devem

ser submetidas para

avaliação da APA .



Márcia Spyer

Propõe a elaboração de

cartilha para apoiar a

compreensão das

comunidades sobre o Plano

de manejo,

responsabilidade dos

educadores.

Apresentada na

Consulta Pública
x x

Apoiamos a proposta de

elaboração de uma cartilha

explicativa sobre o plano de

manejo, a exemplo da

cartilha sobre a APA

elaborada e distribuida

durante a consulta publica.

Henri Collet

Ressalta que as APE's em

Santana do Riacho e

Jaboticatubas devem

também ser alocadas nas

zonas de conflito (zonas

provisórias), bem como

avaliar as áreas

remanescentes decretadas

como áreas protegidas pelo

decreto do Parque Estadual

da Serra do Cipó

Apresentada na

Consulta Pública
x x

O Zoneamento não indicou

as demais areas protegidas

no interior da APA. A

atuação conjunta com outros

entes da federação é um dos

objetivos da APA Morro da

Pedreira. Proposta

incorporada ao plano de

manejo no Programa de

Fomento ao Ordenamento

Territorial.

Nivaldo -

Secretaria 

MeioAmbiente 

de Itabira

Ressalta a importância de

que as Câmaras Municipais

conheçam o Plano de

Manejo da APA, pois são

eles que votam os planos

diretores e não podem ficar

alheios a esta discussão.

Apresentada na

Consulta Pública
x x

O Plano de Manejo terá

ampla divulgação após sua

publicação. Um dos objetivos

especificos da APA Morro da

Pedreira é subsidiar os

municipios na elaboração

dos planos diretores e no

zoneamento ecologico-

economico. A atuação

conjunta com outros entes

da federação é um dos

objetivos da APA Morro da

Pedreira.



André Torres -

Prefeito Santana

do Riacho

Sugere que seja enviado

ofício para o Ministério

Público pedindo que não

seja dado prazo tão curto

para publicação do Plano de

Manejo, pois não quer um

documento enfiado goela

abaixo

Apresentada na

Consulta Pública
x x

O processo de elaboração do

plano de manejo ocorreu de

2005 a 2009 (encartes 1 a 3)

e de 2010 a 2013 (encarte 4).

O ICMBio já cumpriu o prazo

determinado pelo MPF e

pela justiça. O documento

elaborado será encaminhado

para publicação via portaria

do ICMBio. 

Benerval -

Lapinha

Revisão do prazo

estabelecido para

publicação do Plano de

Manejo e que seja realizada

nova consulta pública com

as alterações que forem

feitas (com a Lapinha

figurando como Zona

Rural).

Apresentada na

Consulta Pública
x x

O processo de elaboração do

plano de manejo ocorreu de

2005 a 2009 (encartes 1 a 3)

e de 2010 a 2013 (encarte 4).

O ICMBio já cumpriu o prazo

determinado pelo MPF e

pela justiça. O documento

elaborado será encaminhado

para publicação via portaria

do ICMBio. 

Lucas - AMA

Lapinha

Proposta para que o

Conselho Consultivo crie

um GT para Gestão de

Conflitos na APA

Apresentada na

Consulta Pública
x x

O regimento do conselho

preve a criação de camaras

tecnicas. Sugerimos que a

proposta de criação de CT

seja apresentada em reunião

do proprio conselho.



Elizabeth - Ass.

Mãe D'água

Pede que seja dada

prioridade no

encaminhamento de

criação do GT para

esclarecimentos sobre a

Mãe D'água.

Apresentada na

Consulta Pública
x x

A criação de um grupo

especifico para tratar deste

assunto está sendo discutida

junto à prefeitura de Santana

do Riacho, Ministerio

Publico, Associação Mãe

D'água.


