COMITE INTERFEDERATIVO
Deliberao n° 202, de 28 de setembro de 2018.
Determina novo ajuste no Plano Emergencial
de atendimento a CRQ Degredo, de acordo com
as an(dises e recomenda0es elencadas na Nota
Mcnica 01 6/2 018/C1-1PCT/CIE

Em atenck ao TERMO DE TRANSA'AO E DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA
(TTAC), e ao TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA GOVERNANA (TACGov), celebrado entre errgaos e entidades da Uniao, dos Estados de Minas Gerais e do
Espirito Santo, as empresas Samarco Minera0o S/A, Vale S/A e BHP Billiton Brasil
L'TDA., Ministerio Pnblico Federal, Ministerios Pnblicos dos Estados de Minas Gerais e
do Espirito Santo, Defensoria Pnblica da Uni'ao e Defensorias Pnblicas do Estado de
Minas Gerais e do Espirito Santo, homologado na 12a Vara Federal da Secaio Judiciaria
de Minas Gerais; e
Considerando o definido nas Clausulas 46 a 53 do TTAC, nas Deliberac&s do CIF
154/2018, n° 161/2018 e n° 188/2018, na Nota Tecnica n° 016/2018 da Camara Tecnica
Indigena e Povos e Comunidades Tradicionais (CT-IPCT), no Oficio 03/2018/CTSande, e as atribui0es deste &gao colegiado, o COMITE INTERFEDERATIVO
delibera:
Delibera4o do CIF:

1) Determinar a Fundac'ao Renova realizar novo ajuste do Plano Emergencial de
atendimento a Comunidade Remanescente de Quilombo (CRQ) Degredo, com
base na analise da Nota Tecnica n° 0 1 6/20 1 8/CT-IPCT/CIF, encaminhando o
plano reformulado a CT-IPCT, ate o dia 08 de outubro de 2018.
2) O Plano Emergencial ajustado deve ser acompanhado dos documentos abaixo:
a. Proposta de plano de transi0o do modelo de pagamento por unidade
contendo
familiar para por trabalhador(a) atingido(a),
Cronograma/Calendario para a realizacalo da mudanca da forma de
pagamento do auxilio emergencial e indicando, de forma inequivoca, a
"unidade de renda" representada por cada trabalhador(a) atingido(a) e, se
houver, seus dependentes, de forma a tornar visiveis as mulheres e/ou
cnjuges que, devido ao formato de cadastro adotado pela Fundaco
Renova, ainda nao foram reconhecidos(as) como titulares a serem
atendidos(as) pelo auxjlio financeiro emergencial;

b. Laudos laboratoriais completos das amostras de agua coletadas nos
pocos da comunidade de Degredo, devidamente acompanhados de
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resumo-executivo que inclua a metodologia utilizada para a amostragem,
o transporte e preservacao das amostras, bem como para a realizacao das
analises laboratoriais, al&ri da interpretacao dos resultados que qualifique
a seguranca (ou nao) para consumo humano, por ponto de coleta, bem
como as medidas recomendadas para saneamento de eventuais problemas
(conforrne apontado no item II, paragrafos 10 e 11, da NT n° 016/2018); e

c. Cronograma ajustado para as coletas complementares a serem
realizadas pela empresa prestadora de servico (agua, sedimentos e
organismos aquaticos — incluindo organismos bentnicos e peixes em
pontos de rio, lagoas e mar), com previsao de prazo para a liberacao dos
resultados.
3) As ac'cies de monitoramento deverao ser integrantes e estar alinhadas com as
diretrizes dos Programas de Monitoramento da Qualidade da Agua e de
Monitoramento da Biodiversidade.

4) Alterar o item 2 da Deliberacao CIF n° 188/2018, com base no Oficio
03/2018/CT-Sailde, para que o fornecimento de agua potavel para as familias da
Comunidade de Degredo passe a ser na razao de 15 (quinze) litros de 4ua por
pessoa por dia, em ga1es retornaveis de 4ua mineral.
5) Determinar a Fundacao Renova o delineamento da Proposta Inicial de Modelo
Indenizat6rio para os quilombolas de Degredo, nos termos elencados no
paragrafo 9 da NT n° 016/2018/CT-IPCT/CIF, encaminhando a Proposta a CTIPCT, ate o dia 30 de novembro de 2018.
6) A inobservancia desta Deliberac'ao e das recomendaci:Ses da Nota T&nica n°
016/2018/CT-IPCT/CIF, pela Fundacao Renova e/ou suas mantenedoras, podera
ensejar as penalidades previstas no TTAC.

Vit&ia, 28 de setembro de 2018.

Sue M ra Vaz Gui

r'es de Araiijo

Presi• ente do COMITE IN ERFEDERATIVO

Kgina 2 de 2

