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PORTARIA Nº 151, DE 31 DE JANEIRO DE 2019
Dispõe sobre a criação de Grupo de Trabalho para estabelecimento de
Ações Emergenciais, de curto e médio prazo referentes ao desastre do
rompimento da Barragem I Mina do Feijão no município de
Brumadinho - MG.
O Presidente do Conselho Regional de Biologia - 4ª Região, no uso de suas atribuições
e de acordo com as deliberações do Plenário, resolve:

Art. 1º. Fica criado o Grupo de Trabalho para estabelecimento de ações emergenciais,
de curto e médio prazo referentes ao desastre do rompimento da Barragem I Mina do
Feijão, situada em Brumadinho - Minas Gerais.

Art. 2º. São objetivos do Grupo de Trabalho:
a) Realizar avaliação técnica preliminar sobre os impactos ambientais locais, bem como
aqueles considerados sinérgicos e cumulativos relacionados ao rompimento da
referida barragem;
b) Propor ações emergenciais, de curto e médio prazo necessárias à mitigação de
impactos sobre a fauna e flora;
c) Elaborar e manter atualizado banco de dados com currículos de biólogos disponíveis
e capacitados a atuar nas ações emergenciais propostas;
d) Propor parcerias profissionais especializadas junto aos órgãos ambientais
(municipal, estadual e federal), Ministério Público Estadual e Federal, Prefeitura de
Brumadinho, Vale S.A. ONGs e entidades privadas;
e) Elaborar/propor cursos técnicos especializados para treinamento de profissionais
envolvidos nas ações emergenciais, resgate e manejo de fauna e flora;
f) Subsidiar a Comissão de Divulgação do CRBio-04 (CODIV) com matérias e assuntos
relacionados ao tema para ampliar a divulgação nos canais de comunicação do
Conselho;
g) Oferecer suporte técnico especializado para a mídia de rádio, TV e digital;
h) Propor e integrar através de corpo técnico especializado na área da biologia, junto
ao Gabinete de Crise do Governo Estadual e Federal;
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i) Elaborar relatórios parciais e consolidado com propostas de medidas e ações
emergenciais, para o curto, bem como para o médio prazo.

Art. 3º. O GT poderá indicar profissionais para a realização de trabalhos específicos no
contexto dos seus objetivos e ações específicas.

Art. 4º. Ficam designados os membros para compor o Grupo de Trabalho:
Biólogo Ricardo Motta Pinto Coelho CRBio 003420/04-D;
Bióloga Tereza Cristina Souza Spósito CRBio 008910/04-D;
Biólogo Adriano Pereira Paglia CRBio 016437/04-D;
Biólogo Gabriel Oliveira Coutinho Santos Soares CRBio 112209/04-D.

Art. 5º. Esta Portaria entra em vigor nesta data, sendo extinto o Grupo, ao final dos
trabalhos.

Tales Heliodoro Viana – CRBio 000378/04-D
Presidente do CRBio-04
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