
 

 

1 

 

ATA Nº 93/2017 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 04 do mês de julho de 2017, nas salas 06 e 07 do 13º andar do Edifício Gerais, 

na Cidade Administrativa, realizou-se reunião com o objetivo de propor alternativas 

para a solução pacífica dos conflitos na Fazenda São José/Coronel Pacheco, Fazenda 

Santa Bárbara/Rio Pardo de Minas e Fazenda Uberaba/Rubim. 

Lígia Maria Alves Pereira, Coordenadora da Mesa de Diálogo, abriu os trabalhos com 

uma rodada de apresentação dos participantes, conforme lista de presença anexa, que 

substituirá a assinatura dos presentes.  

Os participantes decidem deixar a Fazenda Santa Bárbara como última pauta para 

aguardar a chegada da empresa Gerdau, assim como aguardar o Secretário Adjunto 

da Secretaria de Estado Desenvolvimento Agrário – Seda. 

 Fazenda Capão Muniz/ Rio Pardo de Minas 

Isaías Dias, do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST, pergunta a 

posição do Estado com relação à Fazenda Capão Muniz. Reclama que as pessoas 

esperam por uma definição há mais de 7 anos, algumas morrem sem respostas.  

Aldenir Viana, da Seda, informa que o Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária – Incra já foi oficiado, mas pode ser que o órgão não tenha interesse na área. 

Diz que mais informações sobre o terreno estão sendo levantadas, conforme solicitado 

pelo instituto.  

Élcio Pacheco, da Comissão de Direitos Humanos da OAB/MG, lembra que são 1117 

hectares de terra. Sugere um plano alternativo: a titulação coletiva.  

Aldenir Viana observa que os ocupantes não têm a posse mansa e pacífica da área, o 

que dificulta a titulação coletiva. Sugere convidar a Advocacia Geral do Estado – Age 

para conversar sobre o assunto.  

Lígia Pereira propõe instituir uma câmara setorial com representação da Seda, 

Ministério Público, Defensoria Pública e Age. Explica que embora seja possível fazer 

uma conversa preliminar após a reunião, é preciso reunir toda a documentação 

necessária para uma conversa mais específica.  

Afonso Henrique, do Ministério Público de Minas Gerais, lembra os enfrentamentos que 

aconteceram no local. Fala que a titulação é um desafio, tanto a coletiva quanto a 

individual. Sugere que a Mesa de Diálogo envie ofício ao Cartório de Registro de 

Imóveis salientando a existência de conflito com relação à área e solicitar que qualquer 

alteração seja informada, uma vez que se trata de terra devoluta.  
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Ana Cláudia, da Defensoria Pública de Minas Gerais, sugere que a Mesa de Diálogo 

tente marcar uma reunião com o Incra.  

Lígia Pereira informa que o superintendente do órgão não compareceu à última reunião 

lá no próprio Incra. Acha importante encaminhar o ofício, mas não descarta conduzir 

planos paralelos. 

Afonso Henrique sugere, também, oficiar o Ministério Público Federal sobre a inércia 

do Incra e enviar o histórico do conflito. 

Alexandre Chumbinho, da Seda, informa que o instrumento jurídico usado pela 

secretaria para tratar questões de terras públicas e devolutas é a Lei 11020/93. 

Considera importante pressionar por meio do Ministério Público.  

Isaías Dias solicita que o Instituto Estadual de Florestas – IEF seja informado da 

necessidade que a população tem de realizar plantios sem ser multada. Reclama que 

as pessoas não têm condições de pagar as multas. 

Lucas de Oliveira, Secretário Executivo da Mesa de Diálogo, acredita que na próxima 

semana já possa marcar a reunião da câmara setorial. 

Sobre a transferência de domínio, Alexandre Chumbinho esclarece que depende de 

autorização legislativa ou seguir o plano estadual de reforma agrária, que nunca existiu, 

mas o executivo poderia propor para que isso avance na Assembleia Legislativa. Com 

relação ao Termo Precário de Ocupação, informa que precisará de uma entidade para 

ser a representante. Enviará por e-mail uma lista de requisitos que a entidade deve 

cumprir.   

 Fazenda Uberaba/Rubim 

Carlos Torezani, do MST, diz que a Fazenda Uberaba possui 600 hectares. Adquirida 

por compra de área devoluta (informação não confirmada), e os atuais proprietários são 

herdeiros. A liminar de Reintegração de Posse foi deferida pelo juiz substituto Carlos 

Roberto Loiola. Avalia que a Ação de Reintegração de Posse tem chances reais de 

ganhar no mérito. A área ocupada é maior que a registrada em cartório referente à 

fazenda.  

Marinalva Gonçalves, da Fazenda Uberaba, informa que hoje tem cerca de 50 famílias 

residindo no local.  

Carlos Torezani solicita que seja feito o mapeamento da área.  

Wilton Soares, da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Participação Social e 

Cidadania - SEDPAC, fala que tem acompanhado o processo. Tem conhecimento de 

que a liminar de reintegração foi solicitada seis meses após a ocupação. Apresenta o 
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levantamento da área feito pela assessoria do movimento e acredita que a Seda possa 

fazer a perícia e formalizar este trabalho. Fala que existem dois problemas na 

matrícula: dimensão e a forma de aquisição da propriedade.  

Alexandre Chumbinho lamenta a ausência da outra parte, neste sentido não há como 

tentar um acordo. Informa que a vistoria em campo pode ser feita pela Seda, assim que 

a equipe tiver disponibilidade. Sugere que essa pauta seja incluída na câmara técnica 

que discutirá a questão de Capão Muniz.  

 Fazenda Santa Bárbara/Rio Pardo de Minas 

Lucas de Oliveira avalia que pode tentar avançar com uma conversa na empresa, 

conforme proposta feita pela própria Gerdau. 

Isaías Dias afirma que até 1990 era uma área devoluta com aproximadamente 2 mil 

hectares. Uma parte da área já foi devolvida para o Estado, a outra foi desmatada e 

abandonada.  

Élcio Pacheco informa que a matrícula da fazenda coincide com a da Fazenda Bonfim 

(4105). A prova de posse da empresa é duvidosa, pois é área dominical, salvo engano. 

Informa que levará esses levantamentos para os autos. 

Carlos Torezani sugere que a Age entre com uma petição sobre a titularidade da área 

caso seja comprovada a posse do estado. 

Aldenir Viana lembra que há na secretaria um pedido de titulação da terra. A solicitação 

foi feita por “Arcísio Xavier”, em 1987. O Estado iniciou o processo de titulação, mas foi 

paralisado.  

Alexandre Chumbinho considera grave os fatos relatados, passíveis de 

encaminhamentos jurídicos. Acredita que um dos primeiros passos é provar 

tecnicamente que a área pertence ao Estado, com base na matrícula “mãe”, mas antes 

é necessário enviar uma equipe a campo. 

Aldenir Viana se compromete a enviar o Inteiro Teor do Imóvel, conforme solicitação do 

Élcio Pacheco.  

Alexandre Chumbinho fala que o caso deve ser analisado internamente.  

 Fazenda São José/Coronel Pacheco 

Lígia Pereira informa que recebeu diversas manifestações de apoio para que o 

governador atendesse a demanda na Mesa de Diálogo. 

Cristiano Meirelles, do MST, informa que devido à dificuldade de conseguir uma 

reunião com o Incra, as pessoas optaram por ir à agenda e solicitar a remarcação 
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dessa reunião com a Mesa de Diálogo. Propõe que a pauta seja remarcada, pois avalia 

negativamente perder a agenda com o Incra. 

Lígia Pereira explica que a Mesa de Diálogo está retomando as agendas na Cidade 

Administrativa, pois estava cumprindo o calendário de agendas acordado com o 

Movimento dos Atingidos por Barragens – MAB.   

Lucas de Oliveira sugere que a reunião seja remarcada extraordinariamente para a 

próxima terça-feira à tarde (11/07), pois de manhã haverá discussão da pauta urbana. 

Comunica que a Mesa de Diálogo já está dando andamento há algumas tratativas 

referentes ao conflito em Coronel Pacheco.  

Os presentes sugerem que a agenda seja convocada para quinta-feira, dia 13/07. 

 Fazenda Farpão ou Talismã/Acampamento Ouro e Prata/Salto da Divisa 

Jorge Alexandre, de Salto da Divisa, informa que na semana passada teve audiência 

com juiz da vara agrária sobre a Acampamento Ouro e Prata. Fala que sofreu 

ameaças, por isso fez um Boletim de Ocorrência. Lembra que as 40 famílias 

(aproximadamente) que estão no acampamento são de origem quilombola, famílias 

tradicionais (lavadeiras e pescadores) e estão lá a cerca de dois anos. Solicita que a 

pauta entre na Mesa de Diálogo.  

Élcio Pacheco sugere oficiar a Superintendência de Patrimônio da União – SPU e a 

Fundação Palmares.  

Lígia Pereira lembra que um técnico da Secretaria de Estado de Planejamento e 

Gestão – SEPLAG fez um registro quando foi ao local e foi, inclusive, intimidado. Fará 

uma análise do relatório resultante da visita técnica. 

Lucas de Oliveira manifesta o desejo de fazer parceria com a SPU, que está aberta. A 

ideia é atender de Três Marias à Manga, demarcando toda a área de Lmeo e emitir 

Termo de Autorização Sustentável – TAUS. Executar o projeto fica em torno de R$ 150 

mil com o apoio da Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG. 

Lígia Pereira comunica que já pediu uma conversa na Secretaria de Governo para 

tratar a disponibilização de recursos. 

Jorge Alexandre manifesta preocupação, pois a qualquer momento o mandado será 

cumprido e as famílias despejadas.  

Wilton Soares apresenta duas possibilidades para tratar o conflito: fazer contato com o 

Tenente Coronel Marinho, do 19º Batalhão de Polícia Militar e encaminhar as famílias 

para a Fazenda Pratinha. A fazenda em questão da mesma família (fica do lado da 

Fazenda Farpão, área que as famílias estão hoje) está em processo de desapropriação 

pelo Incra. O órgão recorreu no processo e ganhou. O processo está parado 
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aguardando manifestação da Vara Federal. As famílias concordam com a realocação 

na Fazenda Pratinha. Solicita uma manifestação da Mesa no processo (ao Tribunal de 

Justiça). 

Carlos Torezani lembra que no dia 22 de junho cinco policiais militares de Maria da 

Cruz foram na Fazenda Arapuim e colocaram arma na cabeça do trabalhador. Informa 

que estão construindo uma nota que será enviada posteriormente.  

Major Madureira declara que irá apurar a denúncia.  

Lígia Pereira solicita que enviem as informações, pois a Polícia Militar é parceira da 

Mesa de Diálogo. Informa que pode encaminhar solicitação de apuração.  

 Fazenda Marobá/ Acampamento 16 de Abril/Comunidade Teixeira/Almenara 

Eni Soares pede uma reunião para tratar da Fazenda Marobá, na comunidade 

quilombola Teixeira. Diz que o conflito existe desde 2003. É uma área de quilombo com 

aproximadamente 35 famílias no Acampamento 16 de Abril. Reclama da atuação do 

Incra. O proprietário da fazenda é o Senhor “Habílio”.  

Lígia Pereira informa que está chegando a conclusão que a Mesa de Diálogo deverá 

fazer uma força-tarefa. Comunica que o conflito será pautado na Mesa de Diálogo. 

Ao final da reunião foram acordados os seguintes encaminhamentos: 

1. Instituir uma câmara setorial com a participação da Secretaria de Estado de 

Desenvolvimento Agrário - Seda, Ministério Público de Minas Gerais, Defensoria 

Pública de Minas Gerais, Advocacia Geral do Estado – Age e Assembleia 

Legislativa de Minas Gerais (Alexandre Soares de Almeida), para discutir o 

conflito na Fazenda Capão Muniz e Fazenda Uberaba/Rubim. 

2. A Mesa de Diálogo oficiará o Ministério Público Federal sobre a inércia do Incra 

(com histórico do conflito da Fazenda Capão Muniz) e o Cartório de Registro de 

Imóveis salientando a existência de conflito e solicitando que qualquer alteração 

no registro seja informada à Mesa. 

Obs. Enviar por e-mail cópia dos ofícios aos participantes da reunião. 

3. Alexandre Chumbinho, da Seda, enviará por e-mail uma lista de requisitos que a 

entidade deve cumprir com relação do Termo Precário de Ocupação (Fazenda 

Capão Muniz). 

4. A Seda enviará técnicos para verificar a dimensão da Fazenda Uberaba, assim 

que a equipe estiver disponível. 

5. Aldenir Viana, da Seda, enviará Inteiro Teor do Imóvel Fazenda Santa Bárbara ao 

Senhor Élcio Pacheco.  

6. A Mesa de Diálogo marcará reunião extraordinária para o dia 13/07 para discutir a 

pauta Fazenda São José/Coronel Pacheco 

7. A Mesa de diálogo incluirá na pauta a Fazenda Farpão ou Talismã/Acampamento 

Ouro e Prata/Salto da Divisa. 

Obs. analisar o relatório feito pelo Júnior, da SELAG. 


