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ATA Nº 102/2017 DA REUNIÃO DA MESA DE DIÁLOGO E NEGOCIAÇÃO 

PERMANENTE COM OCUPAÇÕES URBANAS E RURAIS E OUTROS GRUPOS 

ENVOLVIDOS EM CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS E FUNDIÁRIOS 

No dia vinte e oito de setembro de 2017, nas salas 06 e 07 do 2º andar, da Cidade 

Administrativa, realizou-se reunião com o objetivo de propor alternativas para a 

solução pacífica da ocupação em Juatuba, no entroncamento da BR 262 e MG 050, 

localizada em Juatuba.  

Participantes conforme lista de presença anexa. 

A Mesa de Diálogo explica que em 2016 e 2017 o Ministério Público acionou a 

Sedpac, por meio de ofício, informando sobre a ocupação, fruto de uma provocação 

de um vereador. Informa que o DNIT não pediu a saída dos moradores da área. 

Explica que o Ministério Público está solicitando a retirada das famílias, em função 

do risco, uma vez que elas estão na faixa de domínio do DNIT, às margens da BR e 

que concedesse o aluguel social a essas famílias. Esclarece que não há 

possibilidade de regularização.  

A ocupação informa que a Defesa Civil foi fazer a análise e constatou que não se 

trata de área de risco. Pede uma avaliação técnica do município. Explica como é 

fisicamente a ocupação. Conta que os moradores estão no local há mais de 15 

anos. 

Mesa de Diálogo informa que, juntamente com a Prefeitura Municipal de Juatuba, 

fará o acompanhamento da ocupação, dos moradores e seus pleitos. Reforça que 

na visão da Mesa de diálogo, não existe um conflito na região, as moradias estão 

consolidadas e pacificadas. Solicita que os moradores façam contato caso recebam 

alguma notificação ou tenham alguma nova informação.   

A Prefeitura Municipal de Juatuba informa que o cadastramento das famílias já foi 

feito. Esclarece que vai acompanhar os desdobramentos e se coloca à disposição 

para dialogar, se surgir algum processo de retirada das famílias. Sugere que os 

moradores conversem com a Câmara Municipal de Juatuba.  

 


