FÓRUM PERMANENTE DE PREFEITOS DO RIO DOCE
ESTADO DE MINAS GERAIS
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Rio Doce, 05 de fevereiro de 2018.
À
Câmara Técnica de Economia e Inovação – CTEI

Como é de conhecimento desta Câmara Técnica, foi criado o Fórum Permanente
dos Prefeitos, dos municípios da calha do Rio Doce, atingidos pelo desastre da Barragem
do Fundão, da Samarco.
Este Fórum foi criado para que os representantes dos municípios membros do CIF,
pudessem estar atualizando aos demais sobre os andamentos dos trabalhos e avanços
acorridos com relação as atuação da Renova em cumprimento dos programas preconizados
no TTAC.
A medida que fomos avançando em nossas reuniões mensais, sentimos a
necessidade de estruturar um ponto focal que tivesse disponibilidade integral para que
qualquer um dos Prefeitos, pudessem a qualquer momento obter essas informações
atualizadas.
Com isso dito, vimos solicitar ao Comitê Interfederativo através desta Câmara
Técnica, que autorize a Renova custear este apoio Administrativo e Institucional ao referido
Fórum, devendo esta ação ser enquadrada como medida compensatória.
A estrutura que estamos solicitando será composta por uma sala alugada, com
estrutura mínima para receber os Prefeitos, ou seja, um sofá de 3 lugares, duas mesas, seis
cadeiras, 2 notebooks, impressora, bebedouro, máquina de café, lavabo, armário para
arquivo e os materiais necessários para um bom funcionamento deste apoio, além de um
carro para deslocamento do responsável a algum local quando for necessário.
Em termos de pessoal seria uma secretária e um funcionário com capacidade de
atuar dando apoio aos Prefeitos.
Ficará a cargos dos Prefeitos participantes desse Fórum, indicar o local e os
funcionários para atuar nessa estrutura.
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Sendo só, aguardando um encaminhamento favorável, agradecemos.
Atenciosamente,

Silvério Joaquim Aparecido da Luz
Prefeito de Rio Doce
Membro do CIF – MG

Duarte Gonçalves Junior
Prefeito de Mariana
Membro do CIF - MG

Duarte Gonçalves Junior
Prefeito de Mariana
Membro do CIF - MG
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