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Ofício 156/2019 – CBHVG / ENCAMINHAMENTO 

                                   
Montes Claros (MG), 23 de agosto de 2019. 

 
Ao Senhor   

DANIEL PIOVANELLI ARDISSON 

Coordenador Regional das Promotorias de Justiça de Defesa do Meio Ambiente das Bacias do Rio 
Verde Grande e Pardo 

Promotor de Justiça do Ministério Público de Minas Gerais 

Avenida Cula Mangabeira, 355 – Cândida Câmara  
MONTES CLAROS/MG 

                                                                                         
ASSUNTO: Mineração Riacho dos Machados (MRDM). GT MDRM: Encaminhamento de reivindicações 
aprovadas na 31ª Reunião Ordinária do CBH Verde Grande. Anuência prévia da empresa. Ausência de 
resposta. CIENTIFICAÇÃO ao MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. SOLICITAÇÃO DE INTERVENÇÃO para 
RESPOSTA. Necessidade de informar à sociedade via Plenário. Reunião Plenária em setembro/2019. 

     
       

Senhor Promotor, 
 

 

 Com respeitosos cumprimentos informamos que na 31ª Reunião Ordinária deste Comitê 
realizada no dia 02 de abril de 2019, no auditório da EPAMIG, em Nova Porteirinha/MG, instituiu-se o 

Grupo de Trabalho (GT) MRDM, com o objetivo de analisar e direcionar as demandas da comunidade 
apresentadas ao Comitê, concernentes ao empreendimento de Mineração instalada no município de 
Riacho dos Machados (MRDM).  
 

 Ainda nesta reunião, na presença de representantes da MRDM, dentre eles o Gerente de Saúde, 
Segurança e Meio Ambiente, Sr. Luís Lourenço Fregadolli, o Plenário deliberou e aprovou os 

encaminhamentos constantes no Ofício CBHVG 128/2019 (em anexo), os quais foram apresentados 
pelo GT à Câmara Técnica Consultiva (CTC) e aprovados, sendo posteriormente, encaminhados ao Sr. 
Luís Fregadolli, via e-mail, em 27.05.2019, e na ausência de resposta, encaminhados posteriormente 
via Correio com Aviso de Recebimento (doctº em anexo). 
 

 Ressaltamos ainda que os representantes da MRDM presentes na referida reunião, propuseram 
analisar as solicitações que lhes seriam encaminhadas e, em consequência, se comprometeram a, no 

menor tempo possível, dar respostas concernentes à Diretoria deste Comitê sobre as possibilidades e 
viabilidade das solicitações, para que as negociações e encaminhamentos posteriores fossem 
ultimados.  
 

 Todavia, informamos ao Senhor que, apesar do comprometimento e da reiteração das 
solicitações a MDRM não se pronunciou quanto às mesmas.  

 
           Em face disso, solicitamos ao Ministério Público/MG, por meio do Senhor, intermediação junto 
a MRDM para que se posicione quanto a possibilidade, forma e tempo de atendimento das solicitações 
apresentados pela Comunidade, discutidas, aprovadas e encaminhadas pelo Comitê. 
 

          Esta solicitação ao Senhor se deve, especialmente, à necessidade deste Comitê, em face da 

demanda específica, dar respostas à Comunidade na próxima Reunião Plenária a fim de 
tranquilizarmos (MRDM/MP/CBHVG) a população direta e indiretamente afetada.        
 

          Na certeza da presteza de sempre, antecipadamente agradecemos. 
    
 

Atenciosamente, 
 

 
Dirceu Colares Moreira 

Presidente CBH Verde Grande 

http://www.verdegrande.cbh.gov.br/

