
                                                        

 

RELATÓRIO Nº 23.1/2016 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/07/2015.                                     

 

 

Aos 04 dias do mês de maio de 2016, na Cidade de Mariana, realizou-se reunião com 

representantes da Mesa de Diálogo do Estado de Minas Gerais e representantes da 

empresa Samarco Mineração S.A., na qual foram tratadas alternativas para solução 

pacífica dos conflitos socioambientais no Município de Mariana-MG. 

O Presidente da Mesa de Diálogo, Claudius Vinicius Leite Pereira, esclareceu sobre a 

necessidade de atuação das partes envolvidas buscando ações conjuntas que permitam 

a governabilidade do acordo firmado. Neste sentido, é importante a construção de um 

espaço para a discussão com os movimentos sociais. Ressaltou, ainda, que o acordo é 

instrumento balizador das ações, mas a implementação deve contemplar sempre o 

diálogo com os movimentos sociais.  

 

Na oportunidade, o Presidente da Mesa entregou manifestação formal do Movimento 

dos Atingidos por Barragens - MAB, sugerindo a análise das reivindicações, à luz do 

acordo firmado para futura discussão em data a ser marcada. 

 

Pela Samarco, foram esclarecidas, pelo Sr. José Luiz Furquim Werneck Santiago, as 

ações tomadas pela empresa, ressaltando o envolvimento da Comunidade da 

arquidiocese de Mariana, do Ministério Público Estadual que, embora tenha 

participado das reuniões, optou por não assinar o acordo.                                         

                                                                                                                                       

Informou o representante da Samarco, Stanislau Klein, sobre o processo de escolha do 

terreno para a construção da "Nova Bento" pela própria comunidade, levando-se em 

consideração três áreas oferecidas pela empresa. A votação está prevista para o dia 07 

de maio. Após a escolha do terreno, que contemplou a realização de assembleia com a 

participação de todos os envolvidos, serão analisados os parâmetros para o pagamento 

das indenizações. Neste caso, também será garantida a ampla participação 

comunitária, com a apresentação da metodologia, cadastramento dos danos e 

quantificação técnica por meio de critérios judiciais.  
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Após a reunião, a equipe da Samarco levou os representantes da Mesa de Diálogo para 

uma visita a Bento Rodrigues, bem como no local escolhido pela comunidade para a 

implantação do "Novo Bento". 

 

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião com os seguintes 

encaminhamentos: 

- Ficou acordado que a Samarco analisará o documento encaminhado pelo MAB, que 

será objeto de novo encontro entre as partes, a ser realizado em Mariana, na sede da 

Samarco Mineração S.A., no prazo de 15 (quinze) dias. 

 

- Será retomada a agenda de reuniões periódicas da Mesa, nas localidades previamente 

definidas avaliando também a necessidade de incluir outras localidades. 

 

 

Participaram da reunião: 

 Cláudius Vinicius Leite Pereira – COHAB MINAS 
 Hélcio M. Borges – COHAB MINAS  
 José Luiz Santiago - SAMARCO 
 Stanislau Klein – SAMARCO 
 Alessandra Peixoto - SAMARCO 
 Lígia M. Alves Pereira - SEPLAG 
 Arlene Pinto Rodrigues – SEPLAG 
 Ten. Cel. José Antônio Mendes – PMMG 
 Soraya Rodrigues D’Arque – AGE 
 Marco Túlio Costa Barbosa – RURALMINAS 
 Glória Consuelo Paiva – COHABMINAS 

 

 

Belo Horizonte, 04 de maio de 2016. 


