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ATA Nº 108/2017 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 três de novembro de 2017, nas salas 06 e 07 do 13º andar, Prédio 

Gerais, da Cidade Administrativa, realizou-se reunião com o objetivo de propor 

alternativas para a solução pacífica dos conflitos Acampamento Maria da Conceição 

– Fazenda Monte Alvão, em Itatiaiuçu e Acampamento Pátria Livre, em São Joaquim 

de Bicas.  

Participantes conforme lista de presença anexa. 

Os moradores da ocupação e o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – 

MST informam que em março do corrente ano foi iniciado o Acampamento Maria da 

Conceição, na Fazenda Monte Alvão. Esperam, neste final de ano, que é o momento 

mais crítico, garantir cestas básicas para as famílias (que estão em extrema situação 

de pobreza). Lembram que foi necessário paralisar o cadastramento no 

Acampamento Pátria Livre, uma vez que estava tomando grandes proporções. 

Informam que o Juiz Agrário visitou a ocupação em São Joaquim de Bicas no último 

mês e que se reuniram com o prefeito, mas a agenda não surtiu efeitos.  

A coordenação da Mesa de Diálogo lembra que na reunião de agosto foi proposto à 

empresa uma permuta de área com o estado, uma reunião com o Comando da 

Polícia Militar (reunião realizada), a Cejus Social ficou incumbida de solicitar ao juiz 

que visitasse o local do conflito (São Joaquim de Bicas) e a ocupação faria uma 

reunião com o prefeito de São Joaquim de Bicas.  

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário – Seda explica que foram feitos 

alguns ajustes na proposta e que as áreas do estado estão sob a responsabilidade 

da Secretaria de Estado de Fazenda – SEF e da Secretaria de Estado de 

Planejamento e Gestão – Seplag. Sobre o laudo do imóvel, informa que este deve 

ser feito pelo estado. Neste sentido, como o calendário dos avaliadores da Seplag 

estão comprometidos, a Seda fará essa vistoria para que a Seplag e a SEF possam 

validar. Explica resumidamente as etapas do processo: 1. confrontar o laudo da 

empresa com o do estado para  chegar a um valor de referência 2. oferecer os 

imóveis à empresa para análise da assembleia de credores, e 3. aprovação 

legislativa. Fala que fará as tratativas necessárias para saber a possibilidade de 

construir uma minuta de Projeto de Lei.  

A coordenação da Mesa de Diálogo solicita que se reúnam em um grupo menor na 

próxima semana para discutir uma proposta para São Joaquim de Bicas. Considera 

viável a elaboração de um Protocolo de Intenções para Celebração de Acordo, 

conforme proposto pelo Ministério Público de Minas Gerais - MPMG e que a 

Defensoria Pública peticione esse documento no processo.  

 

Respostas das partes após a apresentação da proposta 
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A MMX Mineração e Metálicos cobra que a solução seja para ambas as ocupações. 

Neste sentido, sugere, para ter mais tranquilidade dentro do acampamento em 

Itatiaiuçu, construir um acordo para desocupação em São Joaquim de Bicas, desta 

forma a empresa poderia pedir suspensão ou abdicar do cumprimento da liminar. 

Informa que isso já foi ventilado na Ação de Reintegração de Posse. Acredita ser 

prematuro apresentar o Protocolo de Intenções para Celebração de Acordo no 

processo, pois pode atrapalhar o andamento.  

O MST explica que não está fechado para negociações. Acredita que a solução de 

Itatiaiuçu fortaleça a solução de São Joaquim de Bicas a partir de alternativas 

semelhantes. Espera que até a primeira quinzena de dezembro as partes já tenham 

apurado as propostas do estado. 

O Incra informa que participou da audiência de conciliação. Solicita que o movimento 

participe de uma reunião com o órgão para analisar as 64 matrículas recebidas para 

informar quais estão ocupadas. As áreas serão analisadas para possível 

desapropriação. 

A Emater informa que pode disponibilizar técnicos para ajudar em algum sentido nas 

dificuldades de final de ano relatadas pelo movimento.  

A Defensoria Pública considera importante juntar a minuta que será elaborada pela 

Mesa de Diálogo ao processo.  

O gabinete do deputado Rogério Correia informa que desconhece um PL com essa 

formatação. Se dispõe a verificar quais as possibilidades. Explica que a agilidade no 

levantamento dos imóveis ajudará bastante. Aproveita a oportunidade para informar 

que foi aprovado o PL de mediação de conflitos que torna lei a existência de Mesa 

de Diálogo pelas comissões de Constituição e Justiça e de Agropecuária. Está 

agendada para a tarde a votação da Comissão de Direitos Humanos. 

Ao final da reunião foram acordados os seguintes encaminhamentos: 

 A Mesa de Diálogo fará uma reunião na próxima semana para tratar as 

propostas para São Joaquim de Bicas 

 A Seda fará as tratativas necessárias para saber a possibilidade de construir 

uma minuta de PL para permuta da área 

 O MST participará de uma reunião com o Incra para fazer uma análise das 64 

matrículas para informar quais estão ocupadas pelo movimento 

 A Seda juntamente com o Núcleo Jurídico da Secretaria Executiva da Mesa 

de Diálogo fará a redação de uma minuta de acordo nomeado “Protocolo de 

Intenções para Celebração de Acordo” para apresentar na próxima semana 

 A SEDPAC e a Secretaria Executiva da Mesa de Diálogo marcarão o 

cadastramento das famílias dos Acampamentos Pátria Livre – São Joaquim 

de Bicas e Maria da Conceição – em Itatiaiuçu 


