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A clausula 174, da SUBSECAO V.2 do Termo de Transacao e Ajustamento de Conduta — TTAC
estabelece o Programa de Informacao para a populacao da kea Ambiental 1, de cunho
compensat6rio.
A Camara Tecnica de Participacao, Dialogo e Controle Social realizou uma visita ao Centro de
I nformacao Tecnica da area ambiental 1, em Mariana, no dia 07 de novembro de 2018, no periodo
da tarde, com o objetivo de observar o seu funcionamento e os contedos das informace)es
disponibilizadas para o
A Camara Tecnica de Participacao, Dialogo e Controle Social, reunida no periodo de 8 e 9 de
novembro de 2018, em Belo Horizonte / MG, apresenta a nota tecnica a seguir.
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A Camara Tecnica, baseada na Nota Tecnica n° 4 / 2018/ CT CPDCS/ CIF, e conforme o
documento de Definic'ao do Programa de Informack para a Populacao — Centro de Informaces
Tecnicas (CIT) - PG 35, aprova o objetivo geral proposto, incluindo a ampliacao da estrutura
destinada a comunicar e informar a populacao quanto aos aspectos socioeconmicos, e a escolha
dos locais de implantack dos CITs: Mariana, Governador Valadares, ambos em MG e Linhares/
Regencia/ ES.
Entretanto, a CT considera que os objetivos especificos, o escopo macro, o planejamento e
resultados esperados podem sofrer alteraci5es na fase de execucao dependendo dos projetos
conceituais propostos para os tres CITs, pelas Universidades contratadas, com previsao no ciclo
de vida do programa, em sua fase de execuck.
A Camara Tecnica aprova a estrutura fisica do CIT, com a ressalva da falta de privacidade das
salas de atendimento do CIA. Quanto aos demais aspectos, a CT posterga a sua aprovacao.
A C 'amara Tecnica observou durante a visita inadequaci5es e insuficiencias de conteCido, de
funcionamento e de atendimento a pbIicos diversos, inclusive para pessoas com deficiencias, em
relacao aos objetivos esperados para o CIT.
Em razao das inconsistencias identificadas, a CT requer a apresentack pelas instituiV5es
responsaveis pela elaborack do projeto conceitual e pedaggico do CIT de Mariana e de
Governador Valadares, e se ja estiver eiaborado a do CIT ES, na prCxima reuniao da CT.
A CT propb'e que a Fundacao Renova organize, em ate 45 dias, um encontro para promover a
participacao das CTs, Assessorias Tecnicas, atingidos a fim de que contribuam para a producao
de contedos para o Programa 35.

Belo Horizonte, 9 de novembro de 2018.
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