
                                                                                                               

 
 ATA Nº 25/2016 DA REUNIÃO DA CÂMARA SETORIAL DA MESA DE DIÁLOGO E NEGOCIAÇÃO 
PERMANENTE COM OCUPAÇÕES URBANAS E RURAIS E OUTROS GRUPOS ENVOLVIDOS EM 
CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS E FUNDIÁRIOS – Decreto NE 203, de 1º de julho de 2015. 

 
Aos 18 dias do mês de maio de 2016, na sede da COHAB-Minas, na Cidade 

Administrativa, realizou-se reunião da Câmara Setorial da Mesa de Diálogo 

com representantes da Samarco, tendo como objetivo propor alternativas para 

a solução pacífica dos conflitos socioambientais no município de Mariana – 

MG. 

Os representantes da Samarco disseram que a empresa está 

trabalhando em cima do acordo que eles propuseram, que é de solucionar os 

danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão no prazo de 10 

anos. 

Lígia Maria Alves Pereira, representante da SEPLAG na Mesa de 

Diálogo, informou que participou de uma reunião junto ao Movimento dos 

Atingidos por barragens (MAB), e que eles não se demonstraram favoráveis ao 

acordo. Ressaltou que o MAB questionou a falta de uma participação mais 

efetiva nas ações propostas pela Samarco. Lígia disse que informou ao referido 

Movimento que o acordo dificilmente será mudado, mas que a Mesa de Diálogo 

vai analisar a possibilidade de encaixar na proposta algumas demandas do 

MAB. Ressaltou que fará uma ação conjunta entre o Movimento, outros 

atingidos, a sociedade e a Samarco. 

Claudius Vinícius Leite Pereira, Presidente da Mesa de Diálogo, ponderou que 

viu uma nota no WhatsApp dizendo que já são mais de 50 movimentos sociais 

contrários ao acordo da Samarco.  

Estanislau Klein, representante da Samarco, salientou que se os movimentos 

tiverem a intenção de ajudar na solução do problema serão bem-vindos na 

construção de ações, independente do acordo.  Ressaltou que a empresa quer 

uma solução definitiva para o conflito, e não paliativas, que podem gerar 

críticas.  Informou que a mineradora já fez 140 reuniões em Mariana e Barra 

Longa, com a participação popular, fora as reuniões ao longo da Bacia do Rio 

Doce.  Estanislau propôs uma agenda fixa de reuniões com todos os 

envolvidos para discutirem diversos assuntos ligados ao rompimento da 

barragem.  

José Luiz Santiago, da Samarco, disse que a empresa não reconhece o MAB 

como representante dos interesses individuais dos impactados e a Samarco 

sempre conversa diretamente com as pessoas atingidas e não com o 

Movimento.  José Luiz informou ainda que a mineradora não vai pactuar com 

manifestações na linha de trem, o que impossibilita o funcionamento do 

trabalho ferroviário.  
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Claudius questionou aos representantes da Samarco sobre a possibilidade da 

mineradora se reunir com o MAB para propor formas de participação do 

Movimento nas ações de reparação socioambientais da empresa. 

Estanislau respondeu que é preciso levar esse assunto para ser discutido 

internamente com a empresa antes de formar um conselho envolvendo o 

movimento, governo e empresa, para todos tomarem conhecimento. 

Ao final da reunião, foram feitos os encaminhamentos. A Samarco ficará 

encarregada de: 

 

 Fazer a prestação de contas semestral de todo o trabalho de reparação 

que está sendo feito, ressaltando os avanços, as dificuldades e pedidos 

de sugestões.  

 Trazer uma proposta de fluxo de participação social da população 

impactada e dos movimentos sociais. 

 Fazer uma proposta de como as lideranças de grupos sociais 

impactados podem participar do conselho consultivo através das 

comissões temáticas.  

 Consultar junto, ao governo do Espírito Santo, como será o 

procedimento deles no âmbito do acordo da Samarco.  

 Enviar material prévio da reunião do dia 01/06/2016, às 14:00h. 

Participaram da reunião: 

1. Claudius Vinícius Leite Pereira – Presidente da Mesa de Diálogo 

2. Lígia Maria Alves Pereira – Chefe de gabinete da Secretaria de Estado 

de Planejamento e Gestão (SEPLAG) 

3. Hélcio Martins Borges – Secretário Executivo da Mesa de Diálogo 

4. Ten. Cel. Antônio José Mendes – Representante da PMMG na Mesa de 

Diálogo 

5. Soraya Rodrigues Darque – Advocacia Geral do Estado (AGE) 

6. Arlene Rodrigues - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão 

(SEPLAG) 

7. Flávia Mota – Chefe de Gabinete da COHAB-Minas 

8. Neila Batista – Secretaria de Estado de Governo (SEGOV) 

9. Raphael Ursino – RURALMINAS / Mesa de Diálogo  

10. José Luiz Santiago - SAMARCO 

11. Estanislau Klein – SAMARCO 

 

Belo Horizonte,18 de maio de 2016. 


