
RELATÓRIO DE REUNIÃO 

Data: 18 de novembro de 2016 

Horário: 09:00 

Local: Prefeitura Municipal de Rio Doce 

Participantes: Silvério (Prefeito de Rio Doce), Antônio Emílio (Sec. de Agricultura e 
Meio Ambiente de Rio Doce), Sérgio Cotta (assessor de engenharia de Rio Doce), 
Carlito Oliveira (Samarco) e José Ricardo (Fundação Renova). 

Síntese da reunião: 

A reunião se iniciou com o prefeito Silvério comunicando aos representantes da 
Samarco e da Fundação Renova sobre os transtornos causados pela falta de 
condições de tráfego na estrada vicinal de acesso a comunidade de Santana do 
Deserto. Com a estrada danificada pelo intenso trânsito de caminhões e máquinas e 
com a chegada do período chuvoso, o acesso ficou em tão mal estado que impediu a 
realização do transporte escolar. Muitos alunos da comunidade de Santana do Deserto 
e adjacências ficaram impedidos de vir a escola na sede em alguns dias dessa 
semana, além de outros moradores que também dependem da estrada para acessar a 
sede do município. A Samarco informou, através do Carlito Oliveira, que reconhece os 
problemas e que está providenciando a contratação de um profissional que se 
responsabilizará exclusivamente pela patrulha e direcionamento das ações corretivas 
nas estradas de acesso dos municípios de Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado. 
Segundo Carlito, os trâmites dessa contratação deverão estar concluídos até o início 
do próximo mês (dezembro/2016). O assessor de engenharia da prefeitura informou 
que enviou aos representantes da Samarco relatórios indicando os pontos críticos da 
estrada que devem ser restaurados. Silvério informou ainda que toda 
alteração/manutenção nas estradas vicinais do município devem ser comunicadas 
previamente à Prefeitura para que seja autorizada sua realização. Ficou acertado 
então um contato semanal (toda quinta-feira) entre representante da Samarco e o 
assessor de engenharia Sérgio Cotta no intuito de se alinhar as demandas de reparos 
na estrada, bem como suas respectivas autorizações. Antônio Emílio questionou a 
Samarco sobre proposta apresentada por ela mesma em outra oportunidade a 
respeito da abertura de novo acesso à comunidade de Santana, próximo à ponte 
principal sobre o rio Doce, que traria maior segurança ao tráfego local. Carlito informou 
que o projeto está quase concluído e que será apresentado ao município de Rio Doce, 
possivelmente até o fim deste mês. Tratou-se ainda da abertura do trecho da estrada 
próximo à propriedade do Sr. Sebastião Real, que melhorará o tráfego e trará maior 
segurança. 

O próximo tópico tratado foi com relação à construção do novo campo de 
futebol para a comunidade de Santana do Deserto. Silvério informou que em contato 
com o pároco responsável pelo Santuário de Santana, recebeu sinalização positiva 
sobre a possibilidade de venda de terreno de posse da Igreja para a construção do 
campo. Ficou acertado então com Carlito que, na próxima quinta-feira (24/11/16), será 
realizado levantamento topográfico por parte da Samarco na área sugerida e com 
acompanhamento do assessor de engenharia Sérgio Cotta.  



Adiante, Silvério informou sobre os problemas causados pelo intenso trânsito 
de ônibus e caminhões na sede do município, principalmente no horário de almoço 
dos funcionários da Samarco e suas terceirizadas. Ele sugeriu que os veículos 
distribuam seu estacionamento para ruas periféricas, com menos movimento, de 
maneira a não prejudicar o fluxo do trânsito nas vias principais. Carlito informou que 
repassará a questão as partes envolvidas de maneira a solucionar o problema. 
Aproveitando a oportunidade, Silvério renovou o pedido para que a Samarco proceda 
a limpeza da região do trevo (acesso principal ao município), que tem ficado muito 
suja. A prefeitura realiza a limpeza nas terças e quintas. Carlito informou que a 
Samarco se responsabilizará pela limpeza nas segundas, quartas e sextas, após o fim 
do expediente (por volta das 19hs). 

Por fim, Silvério comunicou ao senhor José Ricardo sobre a necessidade de 
realizar-se uma reunião envolvendo os municípios de Rio Doce, Santa Cruz, Mariana, 
Barra Longa, além da Fundação Renova, FUNASA e Secretaria Estadual de 
Cidades/MG para tratar de assuntos relacionados ao Saneamento Básico 
(esgotamento sanitário e resíduos sólidos). José Ricardo ficou de acertar a data e 
retornar a informação ao município. 

 

 

Rio Doce, 18 de novembro de 2016. 


