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ATA Nº 103/2017 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 cinco de outubro de 2017, nas salas 06 e 07 do 13º andar, da Cidade 

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

solução pacífica do conflito Ocupação Vitória, localizada em Delta.  

Participantes conforme lista de presença anexa. 

Os representantes da ocupação explicam que se trata de uma sobra de terreno em 

área urbana que abriga 250 moradores. Informam que a juíza concedeu liminar de 

reintegração de posse após cinco anos de processo. Acreditavam que a área fosse 

de uma usina, que já informou que não tem interesse no terreno. Contam que a 

ocupação já está consolidada com mais de cinco anos. A aquisição da área já foi 

cogitada pelos moradores, mas o suposto dono (que mora próximo à ocupação) 

solicita um valor inviável (2 milhões). Explicam que há audiência designada para o 

dia 17/10. Acreditam que seja necessário um levantamento topográfico da área. 

Comprometem-se a passar os dados dos processos e outros documentos para a 

Mesa de Diálogo.  

A Mesa de Diálogo sugere que seja feito um estudo da cadeia dominial e procurar o 

Cejus Social para que possam estudar uma intervenção no conflito, uma vez que 

tudo indica que há vícios no processo. Sugere elaborar uma proposta para anexar 

ao processo o interesse de aquisição da área por parte dos moradores. Propõe que 

a prefeitura faça uma permuta de área com o suposto proprietário. Compromete-se a 

encaminhar a demanda para a Cohab para que ela verifique no que pode colaborar.  

O Prefeito Municipal de Delta informa que tem área verde que pode fazer a permuta, 

mas não se tem conhecimento concreto de quem é o real proprietário da área. 

Reclama que não está conseguindo colocar hidrômetro na ocupação. Solicita ajuda 

para aquisição de verba no valor de 300 mil reais para melhorias na ocupação.  

A Mesa de Diálogo se responsabiliza a enviar um ofício para o Cejus Social para 

explicar a situação e solicitar apoio para solucionar o conflito. O Secretário Executivo 

da Mesa de Diálogo levará pessoalmente o ofício no dia 10/10 juntamente com o 

prefeito de Delta e solicitará informações acerca de uma ação possível na audiência 

de conciliação, bem como a acompanhará no dia 17/10.  

O Gabinete do Deputado Rogério Correia sugere que a prefeitura participe do 

programa do BDMG de financiamentos para municípios em situação de baixa 

Receita Corrente Líquida. O valor poderia ser útil para o depósito judicial. Na terça-

feira (10/07) o prefeito de Delta irá ao BDMG com o assessor do Deputado Rogério 

Correia para verificar a disponibilização do recurso.  
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Ao final da reunião foram pactuados os seguintes encaminhamentos: 

 A Mesa de Diálogo enviará um ofício Cejus Social explicando a situação e 

solicitando apoio para solucionar o conflito 

 O Secretário Executivo da Mesa de Diálogo levará o ofício no dia 10/10 

juntamente com o prefeito do município de Delta (solicitará informações 

acerca de uma ação possível na audiência de conciliação) 

 O Secretário Executivo da Mesa de Diálogo acompanhará a audiência de 

conciliação no dia 17/10  

 O prefeito do município Delta irá ao BDMG, na terça-feira (10/07), com o 

assessor do Deputado Rogério Correia para verificar a disponibilização do 

recurso 

 A Mesa de Diálogo marcará uma reunião de Câmara Setorial para discutir o 

conflito Mega Sena, em Ituiutaba 

  


