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1 - APRESENTAÇÃO DA INSTITUIÇÃO
A Fundação Relictos é uma entidade não governamental, sem fins
lucrativos, preocupada com as questões ambientais, independente
e suprapartidária, cuja manutenção e direção acontece pelos seus
membros.
Para a sobrevivência da entidade contamos com a
colaboração de voluntários e a contratação de consultores que
realizam trabalhos oriundos de parcerias com empresas e com o
poder público.
Principais Objetivos:
 Promover estudos sobre a fauna e flora.
 Difundir conhecimentos sobre o meio ambiente.
 Promover intercâmbio com outras entidades congêneres,
científicas, culturais e de proteção à fauna e flora.
 Colaborar com as entidades publicas e privadas, para a
preservação da fauna e flora.
 Promover pesquisas e desenvolver ações que fomentem a
conservação da diversidade biológica dos ecossistemas
brasileiros e da natureza em geral.
 Estimular a criação de associações e núcleos de
preservação da natureza.
 Realizar convênios com entidades públicas e privadas,
nacionais ou internacionais, relacionadas com a proteção da
natureza, estendendo sua projeção em outras atividades de
proteção ao meio ambiente.
 Difundir a Educação Ambiental para a transformação,
participação e compromisso com o Meio Ambiente.
Nossos Valores:
 Credibilidade.
 Ética.
 Transparência.
 Independência político-partidária.

2- A DIRETORIA 2019-2021


Diretoria:
Diretor Presidente: Ronaldo Moreira Marques
Diretor Vice-Presidente: Luiz Francisco Belini
Diretor Administrativo: Edson Valgas de Paiva
Diretor Financeiro: José Ângelo Paganini



Conselho Fiscal:
Rogério Loures Moreira
Sebastião Menezes Teixeira
Júlia Gabriela Macedo Bonela



Suplentes do Conselho Fiscal:
Moara Paula Fernandes
Claudia Diniz Pinto Coelho
Maria Cândida de Oliveira Bello Correa



Conselho Consultivo
Presidente 1991 a 1997: Lélio Costa e Silva
Presidente 1998 a 2000: Marli Ribeiro Gomes Pereira
Presidente 2001 a 2003: Mauricio Pacheco Magalhães
Presidente 2004 a 2009: Ronaldo Moreira Marques
Presidente 2010 a 2015: Jose Angelo Paganini



Corpo Técnico para Trabalhos de Educação Ambiental:
Ana Flavia Loures – Bióloga
Cláudia Diniz P. Coelho - Bióloga.
Dalva Maria Diniz Pinto Coelho – Artesã
Jerry Adriani Lopes – Músico
José Ângelo Paganini – Arquiteto e Urbanista
Lélio Costa e Silva – Médico Veterinário
Marli Ribeiro Gomes Pereira – Pedagoga
Ronaldo Moreira Marques - Arquiteto e Urbanista
Stela Fátima Drumond Azevedo Paganini – Advogada

3- COMENTANDO OS RESULTADOS
A Fundação Relictos atua de forma transparente e ética,
trabalhando com credibilidade e independência político partidária
ao lado de outras entidades ambientalistas do Estado de Minas
Gerais, com foco em seus três pilares de atuação – Educação
Ambiental, Políticas Públicas e Defesa do Meio Ambiente.
Em 2019 merecem destaque:


A renúncia expressa em caráter irrevogável e irretratável do
cargo de membro do Conselho Curador da Fundação Renova
do Arquiteto e Urbanista José Ângelo Paganini, Diretor
Financeiro da Fundação Relictos e vice-presidente do CBH
Piracicaba MG onde atuou, no período de 19 de outubro de
2017 até 24 de julho de 2019, como representante do Comitê
Interfederativo

–

CIF,

desenvolvendo

ações

visando

a

reabilitação da Bacia do Rio Doce e a justa indenização e
reparação dos danos sofridos pela população impactada pelo
desastre do rompimento da Barragem de Fundão.


O desenvolvimento, em parceria com a Cenibra e a Rede
Ambiental Verde Vida, de projetos de Educação ambiental nas
cidades de Catas Altas, Alvinópolis, Antônio Dias e Ipatinga.



Adequação do quadro de associados da Fundação Relictos,
com a redução do quadro de associados, atendendo a
disposições do estatuto em vigor.

Descrevemos a seguir atividades e ações de defesa ambiental:

O Projeto Escola de Vida
Trabalho de Educação Ambiental, iniciado em 1996, realizado com
professores de 1ª a 4ª séries das cidades localizadas na área de
influência da CENIBRA. Cada turma participa de 5 seminários com
carga horária de 40 horas. Os seminários contam com a
homologação da 9ª Superintendência Regional de Ensino de
Coronel Fabriciano, dando-lhe um caráter oficial e tornando-se uma
parceira do Projeto Escola de Vida. O Projeto é patrocinado pela
Cenibra.
Em 2019 o Projeto Escola de Vida trabalhou com educadores dos
municípios de Catas Altas e Alvinópolis. Foram realizados (05)
cinco seminários com o conteúdo integrado a uma educação
ambiental

transdisciplinar

contextualização,

a

trabalhada

concretização

sob
e

a

três

prismas:

globalização

a
do

conhecimento.
O Projeto trabalhou os seguintes temas: Módulo I : Educação
Ambiental - Conceito, princípios e diretrizes; percepção ambiental,
Modulo II : interdisciplinaridade/ Transdisciplinaridade; Equívocos
na prática da educação ambiental e os Módulos III e IV : Saúde,
Água, Lixo, Consumo e Desperdício.
Fechando as atividades aconteceu a Formatura dos participantes e
o Reencontro de Educadores participantes do projeto em 2018, dos
municípios de Senhora do Porto e Santo Antônio do Itambé.

Rede Ambiental Verde Vida
A Fundação Relictos, uma das entidades fundadoras da Rede
Ambiental Verde Vida, participou em 2019 das ações de educação
ambiental desenvolvidas pela Rede, tais como:


Caravana das Águas realizada na Ponte Perdida - PERD, com
as seguintes atividades: Oficina de orientação de plantio,
exposição de

educação ambiental da PMMG/12ª Ind MAT,

oficina de tratamento e qualidade de água, trilha Interativa,
oficina de bola de semente e contação de histórias.


Blitz educativa no Dia Mundial da Água com distribuição de
mudas

e conversas educativas com os motoristas alertando

sobre a importância de proteger nossos recursos hídricos.


Encontro dos Amigos da Lagoa do Teobaldo que aconteceu na
Lagoa do Teobaldo - Antônio Dias onde foram realizadas
atividades

e

dinâmicas interativas e

uma

oficina

de

compostagem..


Projeto Adote uma Escola 2019. A escola escolhida foi Escola
Municipal João Walmick – Ipatinga/MG. Foram realizados 4
encontros com palestras relacionadas ao tema água.



Participação no dia V no Parque Ipanema – Ipatinga com uma
exposição de fotos e materiais utilizados nas suas atividades,
dinâmicas diversas e coleta de óleo de cozinha descartado.

POLITICAS PUBLICAS
Em 2019 a Fundação Relictos continuou sua atuação junto aos
conselhos e comitês colegiados como conselheira efetiva ou
suplente, participando das reuniões discutindo seus pontos de
vista independentemente de ter ou não direito a voto, defendendo
as suas posições e as assumidas pelo movimento ambientalista
mineiro. Desta forma colaborou para o aprimoramento das
políticas ambientais do estado e também para tornar o processo
mais participativo e democrático.
Participamos ativamente de:


CODEMA de Ipatinga MG;



Conselho Consultivo da APA Ipanema – Ipatinga MG;



Conselho Consultivo do Parque Estadual do Rio Doce;



Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CERH;



Conselho Estadual de Políticas Ambientais - COPAM
PLENÀRIA;



Câmara Técnica de Atividades Industriais do COPAM CID;



Unidade Regional Colegiada do Leste Mineiro - COPAM
LM;



Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Piracicaba- MG;



Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Doce.

A Fundação Relictos Participou em 2019 do Processo Eletivo dos
membros da Sociedade Civil para a Representação no Plenário e
nas Câmaras Técnicas Especializadas e nas Unidades Regionais
Colegiadas do Conselho Estadual de Política Ambiental – COPAM
para o mandato 2020/2022.
O processo eleitoral, baseado no edital e no Decreto nº
46.953/2016 no seu art. 21, parágrafos 7º e 8º,

foi

extremamente injusto com as entidades sujeitas a processo
eletivo, em especial com as ONGs Ambientalistas porque
vedou a reeleição das entidades sujeitas a processo eletivo e
de seus representantes para a mesma unidade colegiada do
Copam, para o período subsequente. Essa vedação é ilegal
pois destruiu a isonomia existente para a participação de todas
as entidades que irão compor o COPAM suas câmaras
Técnicas e unidades colegiadas.
A Fundação Relictos foi eleita pelas ONGs Ambientalistas para
ser titular das seguintes Câmaras Técnicas do COPAM:


Câmara Técnica Agrossilvipastoris – CAP ,



Câmara Técnica de Atividades Minerárias – CMI



Câmara Técnica de Proteção à Biodiversidade e de Áreas
Protegidas- CPB.

DEFESA DO MEIO AMBIENTE
A Fundação Relictos desenvolveu em 2019 várias ações em defesa
dos ambientes naturais, da fauna silvestre e da qualidade de vida,
cada vez mais ameaçadas, destacamos:


Manifesto pela integridade do Conama em defesa dos
espaços públicos de gestão participativa e contrario as
alterações danosas que poderão repercutir negativamente
para todos os conselhos participativos no Brasil.



Manifestação

contra

a

intensa

movimentação

de

parlamentares para apresentar projetos de lei que visam a
liberar a caça de animais silvestres brasileiros..


Manifestação de solidariedade à população de Brumadinho
pela perda de vidas humanas, além dos imensuráveis
impactos ao meio ambiente provocada pelo rompimento da
barragem de rejeito na Mina Córrego do Feijão, operada
pela empresa Vale.



Manifesto da Rede de Ongs da Mata Atlântica para cobrar a
preservação do Parque Nacional do Monte Pascoal.



Participação na audiência das ONGs Ambientalistas com o
governador

Romeu

Zema

ambientais em Minas Gerais.

para

tratar

das

questões

