
PROGRAMA DA CHAPA AMPLIAR HORIZONTES PARA O TRIÊNIO 2021-2023 
 
Neste documento, a chapa Ampliar |Horizontes entrega sua carta compromisso, faz 
apresentação de quem serão os integrantes da diretoria e também traz um mapa com os 
diretores regionais. 
 
Carta Compromisso 
 
Somos servidoras e servidores de diversas origens e formações profissionais, dos regionais e da 
Sede, do SISEMA e da ARSAE, e nos colocamos a disposição da categoria para dar continuidade 
à consolidação de um sindicato forte e independente à serviço de todas os servidores que 
compõem nossa categoria. 
 
Apresentamos nossas propostas e compromissos para a próxima gestão, reforçando com seu 
voto a UNIÃO da nossa categoria para juntos AMPLIAR E FORTALECER nossos serviços, os 
direitos já adquiridos, nossa atuação e nossas conquistas. 
 

“Eu, nós, fazemos nossa parte para melhorar a vida sobre o nosso 
Planeta. Nós corrigimos nossas falhas e reforçamos nossas qualidades. 
Nós respeitamos a vida e o meio ambiente. Nossos princípios (devem) 
fazem (fazer) a diferença e nossas ações são importantes e 
transformadoras”.  

 
Nos últimos anos, ao longo da gestão Consolidar e Avançar, obtivemos vitórias importantes no 
âmbito do SISEMA, em especial a formulação, em 2017, do PEEFA – Programa de Excelência 
e Eficiência Fiscal e Ambiental – apresentado à Semad pelo Sindsema e que virou Programa de 
Governo, dando origem ao PEA – Programa de Eficiência Ambiental, um marco para o Sisema, 
pois representou um acordo de produtividade com foco nos passivos, mas que se mostrou, 
também, um reconhecimento e valorização do trabalho dos servidores do Sisema.  
 
Nos últimos 2 anos, mesmo com muitas dificuldades e com governos com uma agenda de 
redução dos serviços públicos e de cortes orçamentários, de achatamento dos salários, em 
situação de crise financeira e sanitária, conseguimos manter conquistas. A permanência do PEA 
reforça esta conquista e compromisso.  
 
Cabe destacar também o acordo firmado em 2015, após mais de 8 meses de mobilização dos 
servidores, que se iniciou em 2014, e permitiu a retirada de 50% do fator redutor (presente na 
fórmula de cálculo da GEDAMA) e o recebimento imediato da Gedama por aqueles servidores 
que ingressaram no Sisema a partir de 2014 mas que ainda não tinham tempo para a primeira 
avaliação – condição anterior para o recebimento da GEDAMA.  
 
Desta mobilização e acordo de 2015, foram iniciadas as tratativas para a formulação do nosso 
novo Plano de Carreira e a retirada em definitivo dos 50% restantes do fator redutor objeto de 
novo acordo judicial com o Governo após a greve de 2016.  
 
Contrapropostas graves – que atacaram e ainda ameaçam a própria existência do Serviço 
Público, que retiraram e ainda propõem retirar direitos dos servidores públicos - atuamos nas 
esferas Federal e Estadual, no Congresso Nacional e na ALMG, em conjunto com os servidores 
do Sisema e de outras categorias, com suas entidades representativas – Sindicatos, Centrais, 
Federações e Confederações. No Plano nacional, mas também em Minas Gerais, nossa luta 
conseguiu reduzir os impactos da Reforma da Previdência. Em breve, teremos que nos 
reagruparmos para lutar contra as propostas de Reforma Administrativa, que tanto prejuízo trará 



ao SERVIÇO PÚBLICO E AOS SERVIDORES PÚBLICOS. Seguiremos mobilizados e 
articulados, UNIDOS, neste enfrentamento. 
 
O SINDSEMA sempre trilhou esse caminho de lutas de forma assertiva, independentemente de 
partidos e dos governos, de forma democrática, tendo como fundamento de sua atuação a 
pluralidade das forças, ideias e pensamentos de seus servidores, consultando a categoria por 
meio de assembleias e/ou de seus representantes, e dialogando com outras categorias do 
serviço público. 

 
Desde a obtenção da nossa Carta Sindical, recebida em maio de 2016, e apesar do pouco tempo 
de existência, o SINDSEMA já nasceu forte, pois que alicerçado na ASSEMA, que também já 
tinha se fortalecido da união com a ASIGAM. Com o Sindsema, a partir da obtenção da nossa 
Carta Sindical, passamos a ter uma representação de toda a categoria, uma representação que 
foi se fortalecendo graças ao apoio dos servidores. Desde a sua fundação, passamos de cerca 
de 270 associados para mais de 1170 filiados do SINDSEMA. Com este fortalecimento, 
conseguimos a liberação de 1 servidor para se dedicar às atividades sindicais, à organização do 
Sindicato e para representá-lo nas diversas lutas que enfrentamos.   
 
Valorizados e fortalecidos pela nossa própria categoria, este reconhecimento da grandeza e da 
importância do SINDSEMA ganhou igualmente o respeito de seus pares, dos demais Sindicatos 
de Servidores Públicos de Minas Gerais, mas também das entidades de grau superior, 
(CONACATE, FENATEMA e Pública). Mais uma vez, ocupamos papel importante nas lutas 
travadas, conquistando representação efetiva nestas entidades, ocupando cargos de direção, 
permitindo assim a liberação de mais um servidor para ajudar nas nossas lutas. Hoje, contamos 
com duas liberações.  

 
Para os próximos anos, que trarão enormes desafios e nos obrigarão a permanecermos UNIDOS 
e DETERMINADOS na Defesa do Serviço Público e de seus servidores, do Sistema Nacional e 
Estadual de Meio Ambiente, iremos reforçar nossas ações na defesa da nossa categoria, do 
Meio Ambiente e da ARSAE, buscando a sua valorização constante, suas demandas específicas 
e conjuntas.  
 
Buscaremos consolidar nossas conquistas alcançadas na greve de 2016. Seguiremos lutando 
nas esferas judiciais e administrativas, buscando a solução para o nosso Plano de Carreira e a 
retirada em definitivo do Fator Redutor. A mobilização e a participação de todos sempre foram e 
continuarão sendo essencial.  
 
Nossa Greve, neste ano de 2020, foi SUSPENSA pela pandemia do Covid-19, mas nossa 
mobilização, NÃO. 
 
Os desafios do nosso tempo 
 
Nos últimos anos têm sido colocada em prática uma política sistemática de ataques ao serviço 
público e de retirada de direitos dos trabalhadores, seja na esfera privada ou pública, como a 
alteração da CLT, a reforma da previdência e reforma administrativa que está em tramitação nos 
legislativos, Federal e Estadual.  

 
Há, também, uma grande campanha contra o servidor público, promovida por setores 
econômicos e seus formadores de opinião pública, promovida de forma reiterada pela maioria da 
“grande mídia”. Nos acusam, a nós servidores, de sermos os grandes culpados pela situação do 
país, pois seríamos privilegiados com “excessos” de direitos, poucos deveres e salários muito 
altos. Sabemos que esta não é a realidade.  



Não somos o problema, mas a solução. Governantes de plantão tentam se aproveitar desta 
situação para “passar a boiada”. Buscam criar e solidificar, na opinião pública, na sociedade, que 
o servidor público “não presta” e que os serviços têm que ser terceirizados, pois seriam muito 
“caros”. Mas caras são as negociatas, as isenções fiscais concedidas sem análise de viabilidade 
ou ganhos para o conjunto da sociedade, frutos do interesse privado, jamais do interesse público, 
do desvio de finalidade da coisa pública e da corrupção, promovidas por estes mesmos 
Governantes que atacam o serviço público e passam, de quatro em quatro anos, pelo Estado –
enquanto nós, servidores, continuamos a ter a responsabilidade de defender o bem comum, o 
serviço público com equidade e eficiência para todo o conjunto da sociedade.  
 
A prestação de serviços públicos eficientes e de qualidade, a execução das políticas públicas 
vem sendo, de forma sistemática, boicotada pelos Governantes com a promessa de que a 
“Iniciativa privada” faria melhor. Mas, sabemos, isto não é verdade. Os exemplos do Governo e 
da Prefeitura do Rio de Janeiro, são o maior, mas não os únicos.  
 
O que buscam é a privatização e a apropriação dos lucros em detrimento do conjunto da 
sociedade a “privatização dos lucros e a socialização das perdas”. A terceirização, a privatização 
e a concessão de serviços públicos ao setor privado não visam o “bem comum” como se apregoa, 
mas o “bem de alguns”. Qual a razão de se privatizar ÁGUA e ENERGIA, ativos essenciais para 
o conjunto da sociedade, para o seu desenvolvimento, para a qualidade de vida de todos, 
transformando-a em um bem privado? Qual a razão de privatizar empresas que dão resultado e 
lucro, são autossustentáveis, como a CEMIG, a COPASA e a CODEMIG, que já salvaram 
financeiramente as finanças do governo de Minas?  
 
Todo este processo de desmanche do setor público tem sua origem, mas não somente, na 
Emenda Constitucional (EC) nº 95 – que implementou um teto de gastos para a Administração 
Pública brasileira. E isto nos afeta diretamente. Com esta EC, há uma mudança substancial no 
papel do Estado brasileiro, alterando o sentido da Constituição Brasileira de 1988. De Estado de 
bem-estar social, passamos a ter um Estado sem capacidade de prover e de ampliar serviços e 
investimentos sociais tão necessários em um país extremamente desigual como é o Brasil. Esta 
EC tem impedido o Estado, por escolha de muitos Governantes, de desenvolver políticas 
públicas -inclusive aquelas que possuem interface com a área ambiental.  
 
Os cortes orçamentários, as restrições e os desvios de recursos (desvinculação de receitas) para 
outras finalidades, chamados de “investimentos” para a sociedade, escondem este esvaziamento 
da esfera pública. Com o passar dos anos a população cresce, a demanda pelo serviço público 
cresce, mas os gastos diminuem. O resultado, sabemos, será uma grande sobrecarga sobre os 
servidores públicos, já sobrecarregados pela ausência de concursos, e sobre a estrutura do 
serviço público, resultando em maior pressão pela privatização – como se ela fosse a solução 
para os problemas que os próprios Governantes e políticos criaram.  
 
O que fazer?  
 
Perguntas que precisamos debater e responder enquanto categoria: Como o SISEMA tem sido 
afetado dentro desse contexto político? Como os servidores são afetados? O que significa a 
prestação de serviço público de qualidade na área do meio ambiente, saneamento, 
abastecimento de água? Quais são as nossas propostas de políticas públicas que conciliam a 
conservação ambiental e o desenvolvimento sustentável? São perguntas que devem suscitar um 
debate em toda a categoria, culminando num intenso e profícuo debate interno mas também com 
toda a sociedade.  

 



Pela necessidade de unirmos a categoria em torno de uma plataforma/diretrizes de ação política 
coletiva, nos comprometemos: 

 
1. Manutenção da atuação independente do sindicato frente ao governo, dirigentes e 

entidades patronais (com reuniões, participação de grupos de trabalho, mesas de 
negociação etc.); 

2. Realização de um Congresso do SINDSEMA em 2021, com representantes, por local de 
trabalho, para construir diretrizes políticas de trabalho para o SINDSEMA, dando ênfase 
na política ambiental e de regulação, para elaboração de propostas e auxiliando a 
categoria e o SINDSEMA na tomada de posições; 

3. Quando de processos eleitorais, fomentar e apoiar, candidaturas de servidores públicos 
do meio ambiente (SISEMA) e/ou das categorias que defendam os serviços públicos e 
os servidores públicos, em consonância com a legislação vigente; 

4. Fomentar debates sobre a atual conjuntura política e econômica de Minas Gerais para 
ampliação do conhecimento dos servidores públicos do meio ambiente; 

5. Promover a discussão e a participação permanente do SINDSEMA e dos servidores nos 
fóruns de discussão política, técnica, ambiental e social, de forma ampla com a 
sociedade, debatendo as políticas ambientais, de gestão e de regulação nas ESFERAS 
FEDERAL E ESTADUAL, buscando influenciar as formulação e alteração das normas 
que regem nossa atuação enquanto carreira típica de Estado; 

6. Atuar sempre que haja convergência em unidade com as demais categorias nas 
entidades de grau superior (CENTRAIS, FEDERAÇÕES E CONFEDERAÇÕES) e em 
iniciativas e propostas de ações promovidas por organizações da sociedade civil que 
tenham como foco a democracia, a inclusão social, a não discriminação de qualquer 
espécie, dentre outras.  

7. Emergencialmente, defender uma política de testagem em massa como medida de 
combate à pandemia no Estado e reivindicar condições seguras para o retorno do 
trabalho presencial; 

8. Propor, para os casos em que for possível, a implementação em definitivo do 
Teletrabalho, cujos resultados são extremamente positivos para o servidor e para o 
próprio Estado.    

9. Defesa do servidor público e do serviço público; 
10. Realização de concurso público para o SISEMA e ARSAE 
11. Ampliar as discussões sobre aposentadoria, agregando os servidores mais jovens para 

conhecerem seus direitos, recursos e criar propostas que possam gerar benefícios no 
encerramento das suas atividades profissionais. 

 
No dia a dia do Sindsema…  

Todo dia a gestão do sindicato exige zelo e responsabilidade. Iremos dar continuidade à 
modernização da gestão e solidificação do SINDSEMA. Para isso nos comprometemos em: 

 

1. Aprimorar a gestão administrativa/financeira utilizando das ferramentas e recursos 
existentes, sempre buscando o seu aperfeiçoamento; 

2. Implementar monitoramento administrativo/financeiro por meio da geração de relatórios 
de gestão, dando uma maior transparência aos filiados, ao conselho fiscal e à diretoria 
do SINDSEMA; 

3. Manter a gestão eficiente dos recursos financeiros com o objetivo de mantermos reserva 
financeira, hoje da ordem de 430 mil reais, de forma que esta gestão financeira possa 
continuar a ser aplicada e revertida em serviços para os filiados (evento, custas de ações 
judiciais, capacitação, dentre outras); 



4. Fazer a prestação de contas de 6 em 6 meses, que passará a ser disponibilizada no site 
e no APP do Sindsema.  

5. Fortalecer o setor de convênios, aprimorando a sua gestão como forma de propiciar ao 
servidor uma ampla gama de serviços e produtos nas áreas de saúde, hotelaria e lazer; 

6. Criar mecanismos no aplicativo e no site, visando a expansão da rede de convênios na 
capital e no interior, onde todos poderão ter um papel ativo, demonstrando o interesse e 
as possibilidades locais e a diretoria realiza o contato. 

7. Ampliar o escopo da Diretoria de Convênios para abarcar questões relativas à CULTURA, 
ESPORTE e LAZER desenvolvendo atividades temáticas e datas comemorativas, 
realizando sempre que houver demanda também nas unidades regionais e utilizando os 
mecanismos cobertura virtual para que se atenda todo o Estado; 

8. Manter, ampliar e interiorizar as atividades coletivas que promovam a união e 
congraçamento dos servidores, como as atividades desportivas; 

 
Reformulação do Estatuto 

 
Para fortalecer ainda mais e ampliar a atuação do SINDSEMA, consolidando as 
mudanças promovidas pela atual Gestão, iremos propor alterações estatutárias capazes 
de atender os anseios dos servidores de um sindicato mais próximo, atuando no 
cotidiano. Para isso devemos chamar os servidores a opinar e decidir, em Assembleia 
para alterar a estrutura do SINDSEMA, sobre a criação das diretorias: Diretoria de 
Formação Política e Sindical; Diretoria de Assuntos da FEAM, Diretoria de Assuntos do 
IEF e a Diretoria de Assuntos do IGAM. 

 
Alterar as diretorias de APOIO AOS APOSENTADOS E PREVIDÊNCIA para Carreira e 
Previdência e alterar a Diretoria de CONVÊNIOS para de Diretoria de Convênios, 
Esporte, Cultura e Lazer. 

 
Considerações Finais 
 
Muito já se foi percorrido até este momento, desde a criação do SINDSEMA. Entretanto, 
sabemos que o caminho ainda é longo e que será percorrido com a garra e afinco necessários, 
mas importante ressaltar que a luta é coletiva e que JUNTOS SOMOS MAIS FORTES.  
 
Integrantes da Diretoria 

 
Diretoria Executiva 
 

Nome: Regina Marcia Pimenta 
 
Cargo: Presidente 
 
Currículo: Bióloga com especialização em 
Saneamento Básico Aplicado pela FUMEC. Trabalha 
com monitoramento da qualidade das águas na 
GEMOQ/Igam. Já na Diretoria do Sindsema desde 
sua criação. 
 

 



 

Nome: Gabriel Mendoza 
 
Cargo: Vice-Presidente 
 
Currículo: Geógrafo formado pela Universidade 
Estadual de Maringá-PR, mestre em Geografia 
"Organização do Espaço" pela UNESP-Rio 
Claro. Gestor Ambiental desde 2015, quando 
ingressou em Montes Claros, atualmente está 
lotado na Diretoria de Estratégia em Fiscalização. 
 
 

Nome: José Alves Pires 
 
Cargo: Diretor de Secretariado Geral 
 
Currículo: Natural de Ipatinga MG. Nascido em 
10/01/1977. Gestor Ambiental. Coordenador do 
Núcleo de Emergência Ambiental (NEA)/FEAM. 
Formação - Engenheiro Metalurgista. Pós-
Graduação - Engª de Segurança do Trabalho. 
Concurso Abril/2014. 
 

 

 

Nome: Tatiana Pires Botelho 
 
Cargo: Diretora Financeira 
 
Currículo: Graduada em Turismo e 
Administração pela PUC MG; Pós-graduada em 
Gestão Pública; Pós-Graduada em Manejo e 
Conservação de Recursos Naturais pela 
Universidade Autônoma de Yucatán - México. 
Servidora efetiva do IEF desde 2014 atuando na 
área de Conservação e Recuperação de 
Ecossistemas. 



Nome: Cristiano Pereira Grossi Tanure de 
Avelar 
 
Cargo: Diretor de Assuntos Jurídicos 
 
Currículo: Bacharel em Direito pela PUC-MG e pós-
graduado em Direito Ambiental pela Universidade 
Cândido Mendes. Servidor efetivo da SEMAD desde 
2014 e lotado no IEF desde 2018. 
 

 

 

Nome: Janaina Aparecida Martins de Queiroz  
 
Cargo: Diretora de Comunicação 
 
Currículo: Administradora. Especialização em 
Sustentabilidade e Biodiversidade pela Estácio 
de Sá. Gestora ambiental da SEMAD desde 
2015. Atualmente lotada na Diretoria de 
Estratégias em Fiscalização. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome: Fabio de Alcântara Fonseca  
 
Cargo: Diretor de Convênios 
 
Currículo: Formado em Engenharia Florestal, 
Mestrado em Ciências Ambientais e Florestais, 
Doutorando em Ecologia. 
 

 



 

Nome: Oberdan Rafael Pugoni Lopes Santiago  
 
Cargo: Diretor de Assuntos do Interior 
 
Currículo: Engenheiro Florestal (UFLA), Pós-
graduação em Economia e Desenvolvimento 
Agrário (UFES), Mestre em Geografia (UFU), 
Gestor ambiental desde 2014. Atualmente ocupa 
o cargo de coordenação regional do Núcleo de 
Biodiversidade - URFBio Triângulo. Atual 
representante regional do Triângulo (Sindsema). 
 

Nome: Adriano Tostes De Macedo 
 
Cargo: Diretor de Articulação Sindical 
 
Currículo: Sociólogo e Mestrado em Sociologia pela 
UFMG, PhD em sociologia pela Universidade de 
Montreal, CA. Analista ambiental/FEAM. 
 

 

 

Nome: Carolline Vilela Rodrigues 
 
Cargo: Diretora de Apoio aos Aposentados e 
Previdência 
 
Currículo: Graduada em Psicologia pela UFMG; 
Pós-graduada em Gerência da Qualidade e Pós-
graduada em Direito Público; Analista Ambiental 
efetiva do IGAM desde 2006, com 14 anos de 
experiência no RH do Sisema. Desde janeiro de 
2020 em exercício na Diretoria Regional de 
Administração e Finanças SUPRAM Sul de 
Minas. 



Nome: Ana Carolina Silva 
 
Cargo: Diretora de Políticas Institucionais e 
Ambientais 
 
Currículo: Engenheira Florestal graduada pela 
Universidade de Brasília. Pós-graduada em 
Licenciamento ambiental pela Faculdade Integrada 
AVM. Gestora ambiental na SEMAD desde 2014. 
Atualmente lotada na Supram CM, em Belo 
Horizonte. 

 

 

Nome: Régis André Nascimento Coelho 
 
Cargo: Diretor de Planos e Projetos e 
Governança 
 
Currículo: Bacharel em Ciências Econômicas 
pela Universidade Federal de Viçosa e pós-
graduado em Gerenciamento de Projetos pela 
Universidade Cândido Mendes. É Analista 
Ambiental no Instituto Estadual de Florestas (IEF) 
desde 2014. Atualmente coordena o Núcleo de 
Apoio Regional de Timóteo. 

Nome: Lucas Oliveira Cesar 
 
Cargo: Diretor de Assuntos da ARSAE 
 
Currículo: Analista Fiscal e de Regulação de 
Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento 
Sanitário Lotado na Gerência de Fiscalização 
Operacional da Arsae-MG (2014). Graduação: 
Bacharelado em Geografia pela Universidade 
Federal de Minas Gerais-UFMG (2011) Pós-
Graduação: Especialização em Elaboração e Gestão 
de Projetos de Recursos Hídricos - Instituto Federal 
do Ceará IFCE/ANA (2019). 

 



 

Nome: Athos Rodrigo Lino de Souza  
 
Conselho Fiscal 
 
Currículo: Graduação em Administração de 
empresas e Ciências Contábeis (UFMG). Pós-
graduação em Direitos e Princípios 
Constitucionais. MBA em Auditoria e Perícia 
Contábil. Analista ambiental do IGAM. 

Nome: Danielle Tanise Fagundes 
 
Conselho Fiscal 
 
Currículo: Graduada em Ciências Biológicas pelo 
Centro Universitário UNA, com pós-graduação em 
Perícia, Auditoria e Análise Ambiental. Técnica 
Ambiental desde 2014, atualmente lotada na 
Gerência de Regularização de Atividades Florestais, 
vinculada a Diretoria de Controle, Monitoramento e 
Geotecnologia do IEF, na sede. 

 

 

Nome: Juliana Costa Chaves  
 
Conselho Fiscal 
 
Currículo: Assistente Social / Mestranda em 
Desenvolvimento Sustentável e Extensão pela 
UFLA / Servidora efetiva do IEF desde 2006. 
Desde 2012 atua na área de conservação e 
restauração de ecossistemas. Atual Diretora 
Administrativa/financeira do SINDSEMA por duas 
gestões. 



Nome: Alessandra Jardim 
 
Conselho Consultivo 
 
Currículo: Bióloga (ICB/UFMG). Especialização em 
Estudos de Impacto Ambiental (PUC). E em 
Tecnologia Ambiental (DESA/UFMG). Analista 
Ambiental, FEAM, desde 2009. 

 

 

Nome: Danielle Farias Barros 
 
Conselho Consultivo 
 
Currículo: Natural de São Paulo/Sp. Engenheira 
Florestal, graduada pela UFV. Atualmente na 
Superintendência de Projetos Prioritários - 
SUPPRI 

Nome: Eder Lockmann 
 
Conselho Consultivo 
 
Currículo: Graduação em Administração. Analista 
Ambiental do IEF desde de 2014. Atualmente 
trabalha no Núcleo de Cadastro e Registro em Betim. 

 



 

Nome: Aroldo Felipe de Freitas 
 
Diretoria Regional ASF 
 
Currículo: Graduado em Engenharia Florestal 
pela UFV; Mestre em Ciências de Florestas 
Tropicais pelo Instituto Nacional de Pesquisas da 
Amazônia; Doutor em Engenharia Florestal pela 
UFLA. Gestor Ambiental Efetivo desde 2016. 
Lotado na Diretoria de Fiscalização Ambiental da 
SUPRAM-Asf em Divinópolis MG. 

Nome: Cleiton da Silva Oliveira 
 
Diretoria Regional AP 
 
Currículo: Engenheiro Florestal pela Universidade 
Estadual de Goiás, Mestre em Produção Vegetal 
pela Universidade Estadual de Goiás. Servidor do 
SISEMA desde 2014 e atualmente atuo como 
Coordenador do Núcleo de Regularização Ambiental 
do IEF Alto Paranaíba. 
 

 

 

Nome: Julio Belico 
 
Diretoria Regional Metropolitana 
 
Currículo: Engenheiro Ambiental pela 
Universidade Federal de Viçosa e Mestre em 
Meio Ambiente, Saneamento e Recursos 
Hídricos pela Universidade Federal de Minas 
Gerais. Atua desde julho de 2015 na Diretoria 
Regional de Fiscalização Central Metropolitana. 



Nome: Márcio de Fátima Milagres de Almeida 
 
Diretoria Regional CS 
 
Currículo: Graduado em Engenharia Florestal pela 
UFV; Especialização em Gestão Ambiental e Plantas 
Ornamentais e Paisagismo; Analista Ambiental 
efetivo do IEF desde 2007. Atualmente Coordenador 
de Regularização e Controle Ambiental na Unidade 
Regional de Florestas e Biodiversidade Centro Sul - 
Barbacena/MG. 

 

 

Nome: José Geraldo Gomes Santana 
 
Diretoria Regional JEQ 
 
Currículo: Natural de Águas Formosas MG. 
Nascido em 14/10/1960. Técnico Ambiental. 
Lotado na Diretoria Regional de Fiscalização 
Ambiental Jequitinhonha/SUPRAM Diamantina.  
Formação - Técnico em Agropecuária pela 
escola Técnica Augusto Tortolero Araújo de 
Paraguaçú Paulista SP em 1980. Graduação- 
Licenciatura em História pela UEMG MG, 
campus Diamantina - 2003. 
 

Nome: Davi Silva 
 
Diretoria Regional LM 
 
Currículo: Engenheiro Florestal - UFV; Me Ecologia 
- UFJF; Analista Ambiental - IEF/MG. No Sisema 
desde outubro de 2007. Atualmente na URFBio Rio 
Doce. 
 

 



 

Nome: Letícia Horta Villas Boas 
 
Diretoria Regional CN 
 
Currículo: Bacharel em Direito. Analista 

Ambiental do Ief, URFBio Centro Norte. 

Nome: Cássio Maggi 
 
Diretoria Regional NM 
 
Currículo: Engenheiro Florestal formado na UESB. 
Mestre em Ciências Florestais pela UFES. Gestor 
Ambiental desde 2014, atuando na Diretoria de 
Fiscalização Ambiental Norte de Minas. 

 

 

Nome: Larissa Medeiros Arruda 
 
Diretoria Regional NOR 
 
Currículo: Eng. Florestal pela Universidade de 
Brasília, Mestre em Ciências Florestais pela 
Universidade de Brasília. Servidora efetiva do 
SISEMA desde 2014. Atua como gestora 
ambiental na SUPRAM Noroeste de Minas em 
Unaí. Atual representante regional Noroeste do 

Sindsema. 



Nome: Silvia Buono da Silva Ribeiro 
 
Diretoria Regional NE 
 
Currículo: Graduada em Engenharia Florestal pela 
Universidade Federal de Lavras, com pós-graduação 
em Auditoria e Perícia Ambiental. Gestora Ambiental 
desde 2014, atualmente na Diretoria Regional de 
Fiscalização Ambiental da Supram LM, lotada em 
Teófilo Otoni. 

 

 

Nome: Camila Melani Neves Costa 
 
Diretoria Regional TM 
 
Currículo: Engenheira Florestal formada pela 
ESALQ/USP. Mestre em Ciências pelo Programa 
de Recursos Florestais (ESALQ/USP). Gestora 
Ambiental efetiva desde 2014, atualmente no 
Núcleo de Regularização e Controle Ambiental - 
NUREG na URFBio Triângulo - Uberlândia/MG. 

Nome: Vinícius Souza Pinto 
 
Diretoria Regional SM 
 
Currículo: Engenheiro Florestal pela UFV, Mestre 
em Silvicultura pela UFV, atualmente na Diretoria de 

Regularização Ambiental do Sul de Minas. 

 



 

Nome: Arthur Sérgio Mouço Valente 
 
Diretoria Regional ZM 
 
Currículo: Biólogo, Mestre em Ecologia (UFJF) e 
Doutor em Engenharia Florestal (UFLA). Analista 
Ambiental do IEF, Zona da Mata. 
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