COMITt INTERFEDERATIVO

Delibera0o n° 231, de 29 de novembro de 2018.

Repactuwao do prazo para apresentcky7o dos
Planos de Conting'encia de Cheias para as demais
comunidades tradicionais e integra0o ao Plano
Anual de Contin,Oncia para o Periodo Chuvoso
2018/2019 e demais planos anuais subsequentes,
de acordo com a Nota M'cnica n° 23/2018/CTIPCT/CIE

Em ateNao ao TERMO DE TRANSACAO E DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA
(TTAC), e ao TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA GOVERNANA (TACGov), celebrado entre •5rga'os e entidades da Uniao, dos Estados de Minas Gerais e do
Espirito Santo, Ministerios Pnblicos, Defensorias Publicas e as empresas Samarco
Minera0o S/A, Vale S/A e BHP Billiton Brasil Ltda.; e
Considerando o definido nas CUusulas 39 a 53 do TTAC, nas Deliberac'6es do CIF n°
187/2018 e n° 205/2018, nas Notas Tecnicas n° 05/2018, n° 011/2018, n° 019/2018 e n°
023/2018 da Camara Tecnica Indigena e Povos e Comunidades Tradicionais (CT-IPCT), e
as atribuic 6es
- deste cirgao colegiado, o COMITE INTERFEDERATIVO delibera:
Deliberaciio do CIF:
1) A Fundaao Renova devera realizar reuni+3es com as Comunidades em ate 30 (trinta)
dias e enviar memria da reunia'o com a diseussao e encaminhamentos sobre o
assunto, e cOpia da lista de preserwa, para a CT-IPCT.
2) Sendo constatado que as areas podem ser atingidas pelas cheias dos rios impactados
pelo rompimento da barragem de Fundao, a Funda0o Renova devera apresentar
Planos de Contingencia de Cheias, utilizando a mesma metodologia aplicada a Terra
Indigena de Cornboios, para as demais comunidades tradicionais acompanhadas por
esta CT-IPCT: CRQ Degredo (Linhares/ES) e demais Terras Indigenas.
3) Determinar que a Funda a- o Renova insira no Plano Anual de ContinOncia para o
Periodo Chuvoso 2018/2019 o detalhamento das atividades relacionadas aos povos
indigenas e demais comunidades tradicionais atingidas, incluindo as informa0es
contidas no plano conjunto de ac c- ies emergenciais Samarco Minera'ao S/A e
Cons&cio Aliatwa (UHE Risoleta Neves - Candonga) e, ainda, a atualizaao
periOdica, com frequ'encia mensal, sobre o desenvolvimento das atividades nos
tenitffios acompanhados pela CT-IPCT.
Belo Horizonte/MG, 29 de novembro de 2018.
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