COMITE INTERFEDERATIVO

Deliberao n° 161, de 24 de maio de 2018

Aprovar pedidos de Revitho do Estudo do
Componente Quilombola (ECQ) e dos demais
encaminhamentos delinidos nas consultas
realizadas no dia 17 de maro de 2018 junto
Comunidade Quilombola de Degredo, de
acordo com as ancldises e recomendaes
elencadas pela C&nara Thcnica Indigena e
Povos e Comunidades Tradicionais no item 3
da Nota T&nica n9- 04/2018/COPAB/DPA/PR
e determinar a Funda'do Renova o
pagamento do retroativo do auxilio
emergencial em parcela unica, a ser efetivada
no m.` s de julho de 2018.

Em ater4o ao TERMO DE TRANSAC5k0 E DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA —
TTAC, entre Unffio, estados de Minas Gerais, Espirito Santo e as empresas Samarco
Minerao S/A, Vale S/A e BHP Billiton Brasil LTDA.; e
Considerando o definido no Pathgrafo D&imo Segundo da Clthisula 244 do TTAC, no
item d da CUusula 8, nos incisos II a V do art. da Delibera4o CIF n(2 7 e nas
atribuies deste &g'o colegiado, o COMITE INTERFEDERATIVO delibera:

Delibera0o do CIF:

1) Aprovar o pedido de revisAo do Estudo do Componente Quilombola (ECQ) e de
atendimento aos demais encaminhamentos definidos nas consultas realizadas no
dia 17 de mawo de 2018, junto a Comunidade Quilombola de Degredo,
solicitando a Fundao Renova um cronograma de execw^ab atualizado, tendo
como prazo 20 dias a partir de sua deliberao, de acordo com as anfflises e
da Nota Thcnica n2
recomenda0es elencadas no item 3
04/2018/COPAB/DPA/PR (no anexo da Nota T&nica ni) 07/2018);
2) Determinar que a Fundak) Renova efetive o pagamento do retroativo do
auxilio emergencial em parcela unica a todas as familias beneficithias do auxilio
emergencial na CRQ-Degredo, a ser efetivada no rriss de julho de 2018;
,

3) Determinar o fornecimento, em ate quinze dias, de 4ua poth.vel para a
comunidade de Degredo, pela Fundack) Renova, ate que as condiOes de
potabilidade da 4ua atualmente disponivel sejam estudadas pela Fundao
Renova e analisadas pela CT-SHQA e pela CT-Saude.

O descumprimento desta Deliberack• ensejath a aplica4o das penalidades previstas no
Capitulo VI do TTAC.

Belo Horizonte, 24 de maio de 2018.
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