
RELATÓRIO DE REUNIÃO 

Data: 20 de outubro de 2016 

Horário: 09:00 

Local: Prefeitura Municipal de Rio Doce 

Partes: Prefeitura Municipal de Rio Doce e Samarco/Fundação Renova 

Síntese da reunião: 

A reunião se iniciou com a apresentação de três antigos funcionários da 
Samarco como representantes da Fundação Renova. O senhor José Luiz informou 
que partir de agora a Fundação Renova conduzirá boa parte dos programas e projetos 
que anteriormente eram de responsabilidade da Samarco. No município de Rio Doce, 
apenas a execução das obras referentes a dragagem dos rejeitos do reservatório da 
UHE Candonga continuará sob responsabilidade da Samarco. Os demais programas, 
como por exemplo o cadastramento de atingidos, as respectivas ações indenizatórias, 
programas ambientais dentre outros, passam a ser geridos pela Fundação Renova. 

Adiante, foi debatido tema relacionado à um dos programas que serão 
desenvolvidos pela Fundação: saneamento básico. O município de Rio Doce repassou 
aos representantes da Fundação sua preocupação quanto aos critérios definidos pela 
Câmara Técnica de Segurança Hidrica e Qualidade da Água e chancelado pelo CIF – 
Comitê Interfederativo criado para deliberar sobre a aplicação dos recursos 
disponibilizados pela Fundação nos programas e ações de recuperação da bacia do 
Doce – para aplicação dos 500 milhões de reais destinados ao tratamento de esgoto e 
resíduos sólidos. Atualmente está definido o rateio per capta do recurso, priorizando 
municípios com ações de tratamento de esgoto em andamento. Segundo o município, 
os critérios propostos não consideram o grau de impacto sofrido com o acidente. 
Dessa forma, os municípios com maior população e com ações em andamento 
abarcarão a maior parte de recursos. O município de Rio Doce defendeu e defende 
que a melhor forma de distribuição seria observando-se o mesmo critério adotado pelo 
FPM. Defende também que, na hierarquização dos pleitos, deve ser considerado o 
grau de impacto com o acidente, além do critério “de montante para jusante”. Com 
relação ao programa para Resíduos Sólidos, o município de Rio Doce repassou seu 
posicionamento à Fundação para implantação de solução consorciada para o tema. 
Rio Doce e mais 8 municípios atingidos que tem direito aos recursos fazem parte hoje 
do CIMVALPI, um consórcio público de municípios com capacidade para administrar 
esse tipo de solução. 

O próximo assunto tratado foi a compra da Fazenda Floresta para disposição 
dos rejeitos dragados do lago da UHE Candonga. A Samarco informou que estão 
sendo iniciados os estudos geotécnicos que embasarão o projeto a ser desenvolvido 
na área da Fazenda para a disposição dos rejeitos. O município de Rio Doce alertou a 
Samarco sobre legislação municipal que só permite a disposição de rejeitos de 
mineração em áreas do município após Deliberação Normativa do Conselho Municipal 
de Meio Ambiente. A Samarco usou a alegação de que as obras são de caráter 
emergencial e que o órgão competente para as questões de licenciamento é o órgão 



estadual. O município de Rio Doce informou que posicionou a SEMAD e o Comitê 
Interfederativo - CIF, na ocasião de sua ultima reunião em Brasília, sobre a existência 
de legislação municipal que restringe a disposição de rejeitos em áreas do município. 
Informou ainda que o CIF ficou de enviar parecer sobre a competência para agir neste 
caso, mas que até então não o fizera. Enquanto não receber esse parecer, o município 
vai tomar as providências necessárias para que se faça cumprir a legislação municipal. 

Outro tema tratado foi com relação ao estado geral da estrada de acesso à 
Comunidade de Santana do Deserto. A prefeitura encaminhou à Samarco relatório de 
engenharia que indica as providências que devem ser tomadas para manter o acesso 
em condições de tráfego, visando impedir contratempos no período de chuva que se 
aproxima. 

Tratou-se também do abastecimento de água para os produtores rurais 
localizados às margens dos rios. A prefeitura encaminhou à Samarco proposta para 
construção de poços semi-artesianos/artesianos como solução definitiva para o tema. 
A empresa inclusive já utilizou este recursos em algumas propriedades. 

Por fim, ainda sobre a área da Fazenda, foi debatida a questão relativa ao 
Campo da Floresta. Trata-se de campo de futebol localizado na fazenda comprada 
pela Samarco para disposição de rejeitos e que atende as atividades de lazer da 
comunidade de Santana do Deserto a mais de 100 anos. A Samarco informou que 
necessita da área do campo para as ações da disposição dos rejeitos. O município de 
Rio Doce colocou então que, prioritariamente, será necessária a aquisição de nova 
área pela Samarco e construção de novo campo de futebol que atenda aos interesses 
da Comunidade de Santana do Deserto. Os representantes da Samarco e da 
Fundação Renova prometeram levar essa demanda para discussão interna. Após 
essa discussão, será dado o retorno ao município de Rio Doce e, consequentemente, 
à Comunidade de Santana do Deserto. 

 

Rio Doce, 20 de outubro de 2016. 


