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COMITÊ INTERFEDERATIVO

Deliberação CIF nº 501, de 06 de maio de 2021.
Determinar
à
Fundação
Renova
a elaboração de Plano de Ações para
Reparação Integral dos Faiscadores e
Pescadores Tradicionais dos Municípios de
Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e
comunidade rural de Chopotó (Ponte
Nova).
Em atenção ao disposto no TERMO DE TRANSAÇÃO E AJUSTAMENTO DE CONDUTA – TTAC, entre a União,
estados de Minas Gerais e Espírito Santo e as empresas Samarco, Vale e BHP Billiton Brasil LTDA.; e
Considerando a Nota Técnica nº 40/2021/CT-IPCT/CIF, as Cláusulas 50 e 51 do TTAC e as atribuições da
Câmara Técnica Indígena e Povos e Comunidades Tradicionais (CT-IPCT) e deste órgão colegiado, o
COMITÊ INTERFEDERATIVO delibera por determinar à Fundação Renova:
1.
Incorpore integralmente as comunidades faiscadoras ao PG04, não limitando sua atuação
ao atendimento emergencial, e ainda assim parcial, desse público, elaborando Plano de Ação especíﬁco;
2.
Contrate consultoria independente para a elaboração e execução do Plano de Ação, no
prazo de 75 dias, considerando o Termo de Referência no 01/2020/CTIPCT/CIF, o qual traz as bases a
serem adotadas para dar início às ações que garan rão a reparação integral dos danos e impactos
sofridos pelos faiscadores, observada a elegibilidade de cada um dos demais Programas;
3.
Apresente ao CIF e à CT-IPCT, no prazo de 30 dias após a contratação da consultoria, o
Plano de Trabalho elaborado pela consultoria ambiental, para que seja realizada análise técnica do
atendimento das exigências do TR e aprovação pela Câmara Técnica.
Brasília/DF, 06 de maio de 2021.
(assinado eletronicamente)
THIAGO ZUCCHETTI CARRION
Presidente Suplente do Comitê Interfedera vo
Documento assinado eletronicamente por THIAGO ZUCCHETTI CARRION, Presidente do Comitê
Interfedera vo Suplente, em 12/05/2021, às 12:14, conforme horário oﬁcial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h ps://sei.ibama.gov.br/auten cidade,
informando o código veriﬁcador 9895221 e o código CRC 8633A9D2.
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