
 
 
 
 
 
 

ATA Nº 85/2017 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 16 do mês de maio de 2017, no município de Raul Soares, comunidade 
de Bicuíba, realizou-se reunião com o objetivo de discutir os conflitos envolvendo 
as hidrelétricas de Emboque e Granada. 

Apresentam-se conforme lista de presença anexa. 

Thiago, do MAB - Movimento dos Atingidos por Barragens, passa as informações 

iniciais. Fala que em março ocuparam a Cemig para que os problemas fossem 

resolvidos em todo o estado.  

Letícia, do MAB - Movimento de Atingidos por Barragens, informa que são duas 

hidrelétricas: Emboque e Granada. Conta que o acampamento feito pelos 

atingidos culminou na criação do diagnóstico. Foram identificadas 350 famílias, 

mas apenas 249 responderam, as outras não foram encontradas. Aponta as 

reivindicações: reassentamento rural, ampliação de terreno, nova moradia, 

reestruturação da ETE - Estação de Tratamento de Esgoto, centro comunitário, 

reforma da área de lazer, reforma de casas, indenização, reestruturação de 

estradas e calçamento, documentação de propriedades, ações em saúde, 

resguardar o direito das famílias que não encontradas, entre outras disponíveis 

no diagnóstico entregue pelo movimento. Fala, ainda, do acordo com a 

Brookfield. Solicita que a empresa reconheça o documento. Conta que algumas 

famílias não foram reconhecidas como atingidas.  

Gualberto, atingido pela barragem do Emboque, fala que durante 5 anos 

trabalhou na construção da barragem. Questiona não ter recebido ajuda da 

empresa. Reclama que não tem continuidade nas negociações.  

Cici, moradora atingida, fala que vendeu seu terreno, mas não queria vendê-lo.  

Eva, moradora do Bananal, fala que invadiram seu terreno e, além das 

plantações, cortaram a energia e água. Informa que recebeu 12 mil de 

indenização. Questiona a falta de lugar para rezar, lugar para plantar, escola, 

campo de futebol e área de lazer. Reclama que acabaram com as pontes da 

região. 

Toninho, morador atingido, conta que o direito à vida comunitária foi violado. 

Disponibiliza uma versão popular do diagnóstico aos representantes da Mesa de 

Diálogo.  

Caetano, assessor do SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto, diz que será 

o responsável pelas Estações de Tratamento de Esgoto. Fala que o problema 

da estação em Bicuíba vem sendo acompanhado há muito tempo. Informa que 

enviará um projeto para a empresa. 



 
 
 
 
 
 

Promotor André Sperling, da Cimos - Coordenadoria de Inclusão e Mobilização 

Social - MPMG, fala que o modo de vida comunitário foi destruído com a chegada 

da empresa, por isso deve ser reconstruído. Solicita à empresa uma forma de 

cumprir as questões levantadas no diagnóstico. Informa que caso a empresa não 

reconheça o documento e os direitos da população o caminho é uma ação civil 

pública. Deseja encaminhamentos claros e concretos ao final da reunião para 

que se possa trabalhar efetivamente.  

Lucas de Oliveira se coloca à disposição para receber a equipe da SAAE na 

Cidade Administrativa para ajudar na formatação do projeto. Fala que é a 

oportunidade que a empresa tem para resolver o problema. Solicita que se 

discuta o diagnóstico, pois não vê outra forma de resolver o problema. Abre 

espaço para que a empresa possa contribuir na busca de soluções.  

Gustavo Sbeissia, da empresa Brookfield, informa que tem participado das 

agendas sobre o conflito. Lembra das obras emergenciais de calçamento que 

foram feitas. Destaca que a regularização fundiária foi interrompida por 

solicitação do movimento, que reivindicava pacote único. Informa que a empresa 

“bancou” o diagnóstico, mas não interferiu no resultado. Reclama que 

negociações seguem em vários setores, o que dificulta o andamento. Pergunta 

qual caminho deve seguir: Estado, Ministério Público ou outro.  

Lucas Lagrotta, da Brookfield, informa que também tem participado das 

negociações. O diagnóstico é sempre citado e serve como base para começar a 

discussão. Fala que se sentou com o MAB em setembro de 2015 por 3 dias para 

discutir o diagnóstico. Lembra que em janeiro de 2016 foi chamado pelo 

Ministério Público. Informa que foi feito um acordo com o MAB, com 

representação do órgão. Diz que o movimento só aceitou a solução do problema 

se fosse de forma integral.  

O Prefeito de Abre Campo, Márcio Vitor, fala que recebeu representantes da 

empresa que queriam forçá-lo a receber o serviço “porco”.  

Lucas Lagrotta fala que alguma documentação tinha que haver, mas não foi 

entregue nenhum documento, mesmo tendo sido acordado em reunião. Solicita 

que se concentre em um único lugar a discussão e sugere que seja na Mesa de 

Diálogo. Informa que não tem como aceitar o diagnóstico como está, pois não é 

um documento fechado, isso é reconhecido inclusive pelo movimento.  

Lucas de Oliveira fala que será construída a “Câmara Setorial MAB” para discutir 

os conflitos que envolvem os atingidos. Fala que a ideia é que o Promotor André 

Sperling consiga levar essa discussão para Belo Horizonte.   

Soraya Rodrigues, da AGE – Advocacia-Geral o Estado, diz será feita uma 

reunião da Mesa de Diálogo, Ministério Público, a Brookfield e o MAB para ver a 

questão do diagnóstico, após o cumprimento das agendas.  



 
 
 
 
 
 

O Promotor André Sperling propõe que a reunião seja feita na segunda quinzena 

do mês de junho.  

Nelson Alexandre, vereador, fala que é importante não trazer mais lesões para 

o município com a ETE.  

Antônio Claret, diz que teve encaminhamentos práticos. O MAB está de acordo 

com as propostas da Mesa de Diálogo.  

Lucas de Oliveira solicita a inclusão do cartório do município na agenda. 

Agradece a presença de todos.  

Ao final da reunião foram pactuados os seguintes encaminhamentos: 

1. Reunião da Mesa de Diálogo, Ministério Público, a Brookfield, o cartório 

do município e o MAB para ver a questão do diagnóstico, em junho. 

 

2. Realizar as tratativas necessárias para levar o assunto para Belo 

Horizonte 

 

 


