Nota Tknica ng, 42 da Umara Tknica de Seguranca Hidrica e Qualidade de .4ua
instituida pelo Comite Interfederativo — Termo de Transa0o e Ajustamento de
Conduta.

Belo Horizonte, 06 de maio de 2019.

Assunto: Resposta ao Oficio OFI.N11.102018.4306-02 da Funda0o Renova, que diz

respeito ao Programa de coleta e tratamento de esgoto e de destinack) de resicluos
no contexto da Nota Tknica n-c! 14 da CT-SHQA, Delibera0o n 2 122 do CIF,
Notifica0o n 9 17/2018 — DCl/GABIN e Delibera0o ng 75 do CIF.

I.

Introduc a- 'o
A DeliberaO'o n 2 75 do CIF, de junho de 2017, teve como principal objetivo a definio da
priorizaa'o das acies solicitadas pelos municipios da ikrea Ambiental 2 no knbito do Programa
de coieta e tratamento de esgoto e destinak de residuos s6lidos. 0 documento tambem
estabelece que a Funda0o Renova disponibilize capacitao e apoio tecnico aos municipios
incluidos no programa como forma de auxilialos na implementao das avies pleiteadas, e
mesmo para a formulao dos pr6prios pleitos (itens 4.1 e 4.2).

A Fundgk Renova apresentou em 08 de novembro de 2017 documento intitulado Diretrizes
para Repasse de Recursos, Apoio Mcnico e Capacita0o aos munkEpios

em que fica

estabelecido o fluxo de disponibiliz45o desses servios aos municipios interessados, objetivos
pretendidos e cronograma de execuo.

A Nota Tecnica n2 14 da CT-SHQA, de 10 de novembro de 2017, recomendou ao Comite
r 'o e implementao imediata do documento Diretrizes para Repasse
lnterfederativo a aprovg a
2 122
de Recursos, Apoio Mcnico e Capacita0o aos municIplos, formalizado na Deliberao n
do CIF.
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ao n 2 17/

03 de outubro de 2018 a Notifica
Foi emitida pela CT-SI-IQA em
Processo nUmero: 02001.001577/2016-20. Tal notificacao

2018 — DCl/GABIN —

ocorreu em razao do

descumprimento da Deliberacao CIF ng- 122, relativa ao Plano de Capacitacao aos Municipios e
Propostas de Estrutura de Apoio Tecnico aos IVIunicipios da AREA AMBIENTAL 2, visto que nao
haviam ocorrido as acbes de contratacao e disponibilizacao do apoio tecnico aos Municipios, no
est'ao definidas no
ambito do referido Programa, previstas para dezembro de 2017. Essas acbes e, no respectivo
Documento "Diretrizes para Repasse de Recursos, Apolo Tecnico e Capacitacao
cronograma, aprovados pela Deliberacao supracitada. De acordo com a Notificacao, a
FUNDKA0 RENOVA deveria iniciar a realizacao da capacitacao tecnica as Prefeituras ate o dia
30 de novembro de 2018, bem como dar inicio prestacao dos servicos de apoio teciico pela
a esecializada contratada, ate o dia 15 de dezembro de 2018.
gerenciadora p
Em 04 de dezembro de 2018, a Funcao Renova emitiu o Oficio OFI.N11.102018.4306-02 no qual
da
relata que as atividades de apoio tecnico tiveram inicio ern junho/2018 com a mobilizacao de
profissionais da empresa Tractebel e a prbpria Fundacao Renova. Relata, tambem, que ja foram
realizadas mais de urna centena de reunibes registradas em atas, ordens de servico, registros
fotograficos e acompanhadas por rneio dos relatbrios das gbes desenvolvidas pelo Programa e
eto das diretrizes a•rovadas o rna • eamento das i.oridades de
-

que identificou • ue nao foi ob
cada munici io e, nesse contexto, a Fundacao Renova direcionou as capacitacbes de acordo com
o que concluiu ser demanda relevante.
ue as prOximas oficinas de capacitacao utilizarao a metodologia RECESA
Em sequencia, afirma q
a depender de treinamento para instrutores a ser oferecido pelos membros da SECIR e, que,
inclusive, foram indicados

a Secretaria

de Estado de Cidades e de Integracrk

dos representantes que
via e mail no dia 29/11, os nomes

Regional - SECIR,

participark da "Oficina de Forma0"o

-

de Instrutores". Por fim, informa quais municipios

participark de oficinas de termo de

de outorga e licenciamento
referencia e de consorciamento pUblico bem como cita workshop
ambiental para sistemas de esgotamento sanitario realizado em Colatina.

II.

AnMise
O documento "Diretrizes para Repasse de Recursos, Apoio Tecnico e Capacitacao aos
municipios" foi objeto de exaustivas discussbes no ambito desta Camara Tecnica, conforme
demonstrado na Nota Tecnica ng 14. Sua primeira vers'ao foi enviada em agosto de 2017 pela
Fundgao Renova, ainda com o titulo "Plano de Capacitak aos Municipios e Proposta de
Estrutura de Apoio Tecnico" e a aprovacao final aconteceu em novembro de 2017.
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De acordo com o documento DIRETRIZES PARA REPASSE DE RECURSOS, AP010 TECNICO E
CAPACIT/g:40 AOS MUNICIPIOS do Programa de Coleta e Tratamento de Esgoto e Destinao

de Residuos Sblidos, de 10 de novembro de 2017, elaborado em atendimento a Deliberac'ao CIF
n 2 75, por meio de conjuNk de esforcos de membros da CT-SHQA e Funda0o Renova,
compciem a Fase 1:

Resumidamente, na Fase I serao tratados assuntos necessqrlos a fundamentacao e ao
desenvolvimento do programa, tais como: • Diagnqstico Consolidado; • Elaboracao de Termo de
Refere'ncia para contratacao dos servicos de Apoio Tecnico e Capacitacao; • Reunido de Partida
com cada munici,olo e prestador de servico; • Selectio e contratacao de empresa/instituicao para
prestacao dos servicos de apoio tecnico e capacitacao; • Selecao e contratacao de institukdo
financeira para gestao e repasse dos recursos; • Publicacao de edital para habilitacao dos
projetos pela institukao financeira; • Elaboracao e assinatura de Termos de Apoio Tecnico, entre
outros documentos pertinentes ao processo. Ainda nesta fase serdo identificados os municipios
que jq dispeiem de projetos concluidos ou em execucdo no intuito de, sempre que possivel,
viabilizar tanto o apoio tecnico quanto a liberacao de recursos de forma celere para
desenvolvimento de seus processos.

0 item 5.3 do documento "Diretrizes para repasse de recursos, apoio tecnico e capacitgk" diz
respeito ao Diagnbstico dos municipios cujo objetivo, a nivel macro, e fornecer uma visdo

estrategica, compreensiva e global da grea de atuacao do programa. Numa escala local,
fornecerq as informacdes necessgrias para a elaboracao de um plano de apoio tecnico e
capacitacao que atenda qs verdadeiras demandas dos municipios, permitindo especificar e
dimensionar os servicos a serem prestados. Trata-se da fase inicial para o cumprimento da
Delibera0o CIF n 2 122.

0 documento "Diretrizes" esta belece que o diagnbstico ela borado fornea: /) visdo estrategica,

compreensiva e global da qrea de atuacao do programa; 2) informacaes necesscirias para a
elaboracao de um plano de apoio tecnico e capacitacao que atenda qs verdadeiras demandas
dos municiplos; 3) que permita dimensionar os servicos a serem prestados. O diagnbstico deveria
ser composto de duas fases, uma preliminar e outra estrategica. 0 Diaqnqstico dos Municipios /
Esqotamento Sanitdrio e Residuos SOlidos entregue pela Fundack Renova foi analisado e, no
entanto, apresenta uma breve caracterizac"a"o demogWica e econbmica dos municipios e
informa0es relativas a cobertura dos servicos e descri0o sucinta dos sistemas de esgotamento
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sanitario e destinaca'o final de residuos s6lidos datadas de 2015 e 2016, sem indicativo de
atualizaci:Ses. A abordagem quanto aos pleitos e feita de forma genthica e sucinta no resumo das
reuni6es de partida com os municipios. Nos mesmos resumos nao e possivel identificar se as
reuniiies tiveram foco em quest'6es que auxiliariam na identificacao das reais demandas dos
municipios por apoio tknico e capacitacao, ja que nao foram anexadas c6pias das fichas
tknicas preenchidas pelos municipios antes das reuni6es.

0 documento "Diretrizes" tambthri determina que o diagn6stico elaborado forneca a definicao
do melhor modelo de neg6cios, juntamente com os municipios, para o portf6lio de pleitos e
projetos ja apresentados e apresente avaliacao quanto as possibilidades de concess6es,
parcerias ptliblico-privadas, cons6rcios, projetos conjuntos entre empresas municipais e
estaduais etc. Como o documento aborda os pleitos de forma genkica e resumida, nao se
aprofunda nas definic6es pretendidas relacionadas a modelos de neg6cios e possiveis parcerias.

Cabe ser destacado que foi relatado pela Fundacao Renova em reuni6es da CT-SHQA, a baixa
participacao dos munidpios e ausancia de representantes com efetiva participacao no
atendimento as demandas do Programa de Coleta e Tratamento de Esgoto e Destinacao de
Residuos S6lidos. Segundo a Fundacao Renova ha falta de interesse pelos munidpios e essas
ac6es deveriam ser revistas em funcao do gasto financeiro para sua realizaca'o. Entende-se que
esse cenario reforca o prejuizo de nao haver Diagn6stico consolidado conforme previsto pelo
documento "Diretrizes para repasse de recursos, apoio tknico e capacitacao".

No que concerne a aplicacao da metodologia da Rede Nacional de Capacitacao e Extensao
Tecnol6gica em Saneamento Ambiental - ReCESA, foi proposto no documento "Diretrizes para
repasse de recursos, apoio tknico e capacitacao", em seu item 5.4, que em reick'do aos servkos

de capacitado, serd adotado um modelo que tenha como refethicia as diretrizes da
metodologia participativa e integradora da ReCESA, e que possibilite a aproximck"do entre
instrutores e capacitandos, unindo saberes tedrico e prdtico e aplicando-os ds realidades locais.
Tal refer&Icia foi considerada pertinente pela CT-SHQA por tratar-se de um sistema de
capacitacao consolidado no ambito do Minist&io das Cidades e que teve como refer'ancia a
participacao de Minas Gerais, por meio da Universidade Federal de Minas Gerais, para
elaboracao de material didatico. Dessa forma, objetivava-se, a epoca da elaboracao do
documento de Diretrizes — 2017 conferir celeridade ao processo haja vista a exist&lcia de
material didatico consolidado e metodologia validada com sucesso. Destaca-se que essa CTSHQA, por meio de seus membros da Secretaria de Cidades e de integracao Regional — SECIR,
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que possuem conhecimento da metodologia supracitada, colocou-se a disposiceo para
realizaceo de formack de instrutores.

Apesar de esperar-se que esse modelo metodoldgico fosse atendido, neo se tratava de Unica
opceo, o texto do documento "Diretrizes" e claro quando apresenta: "um modelo que tenha

como refer&cia as diretrizes da metodologia participativa e integradora da ReCESA, e que
possibilite a aproxima0o entre instrutores e capacitandos, unindo saberes teOrico e pr6tico e
aplicando-os as realidades locais". Contudo, neo foram apresentadas a CT-SHQA outras
propostas fundamentadas e que atendessem es premissas do documento "Diretrizes".

0 documento "Diretrizes" esta belece que seja ela borado Termo de Referencia para contratack
dos servicos de apoio tecnico e capacitaceo que contemple as demandas identificadas no
diagndstico estrategico e defina claramente os papeis e responsabilidades da Fundack Renova
e da empresa / instituiceo parceira. Considerando que a etapa de elaborack de diagndstico neo
foi executada em conformidade com as Diretrizes, a contrataceo do apoio tecnico je estaria
prejudicada, tendo em vista estar demonstrado neo haver elementos suficientes no diagndstico
para cumprir com o escopo esperado.

Independentemente do formato de contrataceo da Tractebel e da deciseo de executar o servico
com equipe prdpria seria necesserio que a Fundaceo Renova tivesse elaborado documento
equivalente ao Termo de Referencia onde fosse especificado no minimo o escopo, baseado no
diagndstico estrategico construido, e os papeis e responsabilidades das partes envolvidas.

O Termo de Referencia para os servicos de apoio tecnico deveria ainda prever que a execuceo
dos servicos incluisse um plano de tra balho e uma estrategia que permitisse aos municipios
internalizar o conhecimento das aceies de apoio tecnico na bacia. Ou seja, que apds o
encerramento do contrato com a Fundack Renova e retirada do corpo tecnico mobilizado pela
empresa contratada/parceira, os municiplos tivessem se apropriado do conhecimento
envolvido no processo de planejamento e execuceo das aciies do programa em cada municipio.

fato que a equipe da Fundaceo Renova responsevel pelo cumprimento dessas acd'es passou
por algumas substituies, a Ultima delas ocorrida em 2018. Foi promovida reunik, no "ambito
do Grupo de Trabalho de Esgotamento Saniterio e Residuos Sdlidos, que compije a CT-SHQA, e
nessa reunik foram expostas a nova lideranca da Fundack Renova deste Programa de Coleta
e Tratamento de Esgoto e Destinack de Resicluos Sdlidos parte do histdrico do processo bem
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como as inconformidades. Aps essa reunik, a Fundack Renova encaminhou via e-mail no dia
29/11, os nomes dos representantes que participark da "Oficina de Formac'k de Instrutores".
Tal e-mail foi respondido conforme "histrico de tratativas" no Anexo 1 desse reIatrio, foi
agendada uma reunik na sede da Fundack Renova no dia 6 de dezembro de 2018 (a lista de
preseria encontra-se no Anexo 2 desse Relatt5rio) com o intuito de "re"apresentar o documento
"Diretrizes para Repasse de Recursos, Apoio Tecnico e Capacitack aos municipios", tratar da
concepck da ack "capacitak" no Programa e do modelo a ser adotado considerando que a
equipe que havia recem assum ido a lideranca, desconhecia o documento bem como o processo
em func`k do qual ele se originou. Nessa reunik membros da CT-SHQA ressaltaram a relevkcia
de se ter um diagnOstico com as demandas dos municipios, apontadas por eles prprios,
mapeadas para que fosse possivel tracar a melhor estrategia de atendimento. A Fundack
realizaria esse "mapa de ack" para, inclusive, avaliar a necessidade de ampliar-se a equipe de
capacitak. Os membros da CT-SHQA presentes reforcaram que a SECIR estava ao dispor para
prover treinamento sobre a metodologia ReCESA caso fosse aplicada na integra, contudo, a
Fundak deveria completar sua equipe de instrutores para o treinamento fosse realizado Unica
vez. No entanto, tal planejamento nao foi apresentado pela Fundack Renova ate o momento.

Com relack as aeSes de Apoio Tecnico, essas foram iniciadas com nUmero incompativel para
atender-se as demandas dos municipios, intensificadas pela nk) realizack das capacitaci5es
conforme previsto pelo documento "Diretrizes" e pelo andamento das ac6es do Programa de
Coleta e Tratamento de Esgoto e Destinack de Resicluos Solidos. Atualmente a equipe de Apoio
Tecnico conta com 03 (tres) profissionais para atendera toda a demanda dos municipios da 4,rea
Ambiental 2 neste Programa.

Segundo o documento "Diretrizes para repasse de recursos, apoio tecnico e capacitak", alem

das demandas dispostas no TAT de cada municLpio, serdo atribuk"c3es da equipe de servkos de
apoio tecnico: i. Analisar os projetos elaborados ou contratados pelos municLpios visando dirimir
a ocorrencia de inconsistencias; ii. Analisar os projetos quanto a proposkdo de sohkbes
completas que proporcionem funcionalidade ao fim da implanta0o e/ou auxiliar os municipios
na divisdo desses projetos em fases funcionais; iii. Analisar a proposta de cada municipio acerca
do modo de custeio da manuten0o e operckdo dos servkos implementados e/ou auxiliar na
proposkdo de sohkdes mais vidveis ou adequadas; iv. Auxiliar os municipios que ndo possuem
projetos a definirem uma conceNdo de projetos com sistemas semelhantes entre municipios
prOximos, quando possivel, e que viabilize a manuterkdo consorciada dos empreendimentos
implantados em uma mesma regido; v. Elaborar estudos e proposkedes sobre arranjos
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institucionais e modelo de gestdo para opera0o de soludes consorciadas para destina0o
adequada de residuos sdlidos, bem como custos de opera0o e rateio entre os municipios; vi.
Apoiar os municipios consorciados no planejamento da logistica de transporte, incluindo a
implanta0o das esta0es de transbordo para residuos sdlidos; vii. Apoiar os municipios no
acompanhamento dos projetos de engenharia e execupdo das obras, quando necessdrio; e viii.
Acompanhar as obras de engenharia assegurando que a sua execu0o responda ao projeto de
engenharia e que a sua funcionalidade ndo seja prejudicada, promovendo os registros
necess6rios do projeto como construfdo (as built).

No entanto, os relatOrios de apoio tecnico apresentados sao sucintos e nao permitem que seja
realizada adequada avaliacao quanto ao cumprimento das orientac5es, sao de carater
programatico. N'a'o estao descritas as analises tecnicas eventualmente realizadas em projetos,
que tipo de apoio foi necessario para elaboracao de Termo de Referencia etc.

Para alem das observac5es relativas ao Oficio OFI.N11.102018.4306-02 emitido pela Fundacao
Renova, ha que se mencionar, ainda, a Reuniao de Partida com os municipios. O documento
"Diretrizes" orienta sobre as abordagens minimas que precisariam ter sido feitas nas reuni5es
de partida com os municipios, sendo elas:• verificar o interesse do municipio, como ele
participa, agrega e garante a eficacia para implementaca"o das Clausulas 169 e 170 do TTAC;•
verificar o grau de robustez institucional de cada municipio e prestador de servico;• identificar
as estruturas tecnicas disponiveis nos municipios para conducao das ac6es previstas;• identificar
o nivel de desenvolvimento dos pleitos para ac'des/soluc5es apontadas para esgotamento
sanitario e destinacao de residuos sfilidos;• verificar o atendimento, por parte dos municipios,
as sugest5es da CTSHOA referentes aos pleitos dos municipios conforme a Nota Tecnica ng 11;•
validar/Complementar o diagnOstico preliminar junto aos municipios; e • esclarecer sobre os
riscos e problemas potenciais da contratacao/implementacao de projetos e obras inadequadas
para solucionar os reais problemas de saneamento dos municipios.

As reuni5es deveriam ter sido realizadas preferencialmente, nas dependencias das Prefeituras,
nas instituiceies envolvidas ou na Fundacao Renova, em horarios comerciais, e deveriam seguir
as melhores praticas de integridade e compliance, incluindo, mas nao se limitando, ao
agendamento previo e definick) da pauta de encontro, registro da reunrao por meio de ata
contendo os assuntos tratados e lista de presenca com assinatura dos participantes.

7

Ne'o foram comprovados nos documentos enviados pela Fundao Renova que as orienta95es
acima tenham sido cumpridas.

Diante do exposto, considera-se que ne'o he comprovaceo de atendimento es Diretrizes para
Repasse de Recursos, Apoio Tecnico e Capacitao, aprovadas pela Deliberge . o CIF n 2 122, em
seus itens: 5.3 — DiagnPstico dos municipios; 5.4 — Elaborac'e'o de Termos de Referencia de Apoio
Tecnico e Capacita0"o; e 5.5 — Reunieo de partida com os municipios.
Tendo em vista: o grande atraso para implantao/ adequaceo das g'6es com vistas a cumprir
o proposto no documento "Diretrizes para repasse de recursos, apoio tecnico e capacitaeo",
de novembro de 2017, bem como na Delibera0o CIF n 2 122; o prejuizo temporal e execuo
Programa de Coleta e Tratamento de Esgoto e Destinaceo de Residuos SOlidos; que as demandas
de capacitac'eo e de apoio tecnico dos municipios, ap6s esse lapso de tempo e decorrer de outras
atividades do Programa, podem n'eo ser mais as mesmas; que a equipe de apoio tecnico atual
neo este compativel em nUmero com as demandas para atendimento; e que permanece a
necessidade de um DiagnOstico consolidado para planejamento das aci5es do Programa; essa
CT-SHQA avalia ser imprescindivel que Fundao Renova amplie sua equipe de apoio tecnico,
provendo os novos integrantes de planejamento estrategico e conhecimento pleno das
demandas dos municiplos bem como das especificidades do Programa de Coleta e Tratamento
de Esgoto e Destinaeo de Resicluos S6lidos.

A analise desta Ce'rna ra Tecnica acerca dos argumentos da Fundaceo Renova para cumprimento
da Notificgeo 17 proporcionou o entendimento claro de que a atuaOs'o insuficiente e com
poucos resultados dos servios de apoio tecnico e capacita0o prestados pela Fundac`eo Renova
ate dezembro de 2018 tiveram como origem a inadequada preparaeo de suas bases previstas
no documento Diretrizes para Repasse de Recursos, Apoio Mcnico e Capacitac`a'o aos

municipios, formalizado na Deliberge'o n 2 122 do CIF, em seus itens 5.3 — Diagn6stico dos
municipios, 5.4 — Elaborac'eo de Termo de Referencia de Apoio Tecnico e Capacitac'eo e 5.5 —
Reunie'o de partida com os municipios, sendo assim, ne'o vislumbra-se efetividade na cobranca
pela melhoria dos servios isoladamente. E fundamental que seja elaborado o Diagn6stico aos
moldes do proposto pelo documento "Diretrizes para repasse de recursos, apoio tecnico e
capacitgeo" e que sejam reavaliadas as solicitgb'es e repactuados os Termos de Apoio Tecnico
junto aos municipios.

Considerando o contexto atual da liderana do Programa em tela por parte da Funda0'o Renova,
que demonstra interesse e disponibilidade de ampliar os entendimentos com esta Cernara e
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com os municipios contemplados, entendemos que o caminho assertivo a ser seguindo e a
elabora4o/adequa0o dos documentos de base preconizados no documento Diretrizes para
Repasse de Recursos, Apoio Mcnico e Capacitacao aos municipios, formalizado na Deliberack

n 52 122 do CIF, em seus itens 5.3, 5.4 e 5.5, para que a nova fase dos servicos de apoio t&nico e
capacitack) obtenha melhores desempenhos e para que esta Cknara Thcnica tenha evid&lcias
de que os servicos serk) adequadamente ofertados.

III.

Recomendavies
Diante do contexto apresentado, esta Cknara sugere ao CIF que seja recomendado a Fundack)
Renova:
- A ampliack) imediata da equipe de Apoio Thcnico, provendo os novos integrantes de
conhecimento pleno sobre as demandas dos municipios, bem como das especificidades do
Programa de Coleta e Tratamento de Esgoto e Destinack de Residuos SOlidos;
- A apresentack), em um prazo de 30 dias, do Planejamento Estratgico das aci5es a serem
executadas pela equipe de Apoio Thcnico da Fundak) Renova, em conformidade ao
preconizado pelo documento Diretrizes para Repasse de Recursos, Apoio Tknico e Capacitad'o

aos municipios,

a CT-SHQA;

- A preparack) das bases previstas no documento Diretrizes para Repasse de Recursos, Apoio

Tknico e Capacitado aos municipios, formalizado na Deliberack n'2 122 do CIF, em seus itens
5.3 DiagnOstico dos municipios, 5.4 — Elaborack de Termo de Refer&icia de Apoio Thcnico e
Capacitack) e 5.5 — Reunik) de partida com os municipios, aos moldes do proposto pelo referido
documento;

As evid&lcias dessas atividades bem como o processo de desenvolvimento deverk) ser
repassados a CT-SHQA, em formato simplificado de acompanhamento com os documentos
consolidados em anexo no prazo estabelecido.

Por fim, a CT-SHQA manifesta ao CIF essa proposta de tratativa imbuida do esforco de prover ao
Programa de coleta e tratamento de esgoto e destinack) de residuos sOlidos, visando o seu
devido cumprimento. Caso volte a se caracterizar o nk) atendimento adequado as Diretrizes
Deliberadas pelo CIF, recomenda-se avaliar a aplicao das penalidades cabiveis a Fundack3
Renova.
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Equipe Tecnica responsavel pela elabora0o da Nota Tecnica
Secretaria de Estado de Saneamento, Habita0o e

Milena Paraiso Don6

Desenvolvimento Urbano —SEDURB / ES

Fernanda GoNalves
Oliveira

Secretaria de Estado de Cidades e de Integraao
Regional - SECIR

Nota Tacnica aprovada em 06/05/2019

\

Regina Nlarcia Pimenta AguNao
Coorde-na'ao da CT-SHQA / IGAM
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Anexo 1

Histiirico de tratativas.

De: Fernanda Goncalves Oliveira
Enviada em: quarta-feira, 5 de dezembro de 2018 14:14
Para: 'Bruna Buldrini Filogonio Silva' <bruna.buldrini@fundacaorenova.org >; Christiny Schuery Amaral
<christiny.amaral@cidades.mg.gov.br >; oscar.ramos@tractebel.engie.com ; Sara Vasconcelos Dos Santos
<sara.santos@fundacaorenova.org >
Assunto: RES: Metodologia Recesa
Prezada Bruna,
Nfao se tratara da oficina de treinamento da metodologia Recesa e sim do documento "Diretrizes para Repasse de
Recursos, Apoio Tecnico e Capacita0o aos municipk)s", da conceN"ao da aS.ao "capacitao" no prograrna e do
modelo a ser adotado.
Conforrne conversado com Christiny e na reuni'ao do GT Abastecimento e necessario esclarecerrnos o formato a ser
irnplementado.
Att.,
Fernanda.
De: Bruna Buldrini Filogonio Silva <bruna.buldrinjLafundacaorenova.org >
Enviada em: quarta-feira, 5 de dezembro de 2018 13:07
Para: Fernanda Goncalves Oliveira <fernanda.oliveira • cidades.

ov.br>; Christiny Schuery Amaral

<0. ristlny.i.?. rnala121:1dades.rng,go; osc,ar.ramosktrtelael .,engie.corn; Sara Vasconcelos Dos Santos
...........
Assunto: RES: Metodologia Recesa
Fernanda,
Nessa reunra"o voce's subsidiark) nossos instrutores de informac6es sobre a aplicabilidade da metodologia Recesa,
correto?
Obrigada,
Bruna Buldrini
Programa Socioambiental - Saneamento
(31) 98495-9578
www,fundacaor_eng\ra,om
FUNDA, - (;;6,0

renova
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De: Fernanda Goncalves Oliveira <fernanda.oliveira2pdades.mg ,g_ov.br>
Enviada em: quarta-feira, 5 de dezembro de 2018 10:06
Para: Bruna Buldrini Filogonio Silva <bruna.buldrini cie,fundacaorenova.org >; Christiny Schuery Amaral
<christiny_,arnaral(cpcidades.rn_gx,ov,br>; oscar.raruoskSLactebel,engje.,..c2m; Sara Vasconcelos Dos Santos

<s?. ra.santosPfundacaorenova.org>
Assunto: RES: Metodologia Recesa
Prioridade: Alta
Prezada Bruna,
Conforme acordado entre voce e Christiny, bem como conforme reuniao do Grupo de Trabalho de Esgotamento e
Residuos, reiteramos que a referida reunVao tratara de esclare.cimentos sobre o docurnento "Diretrizes para
Repasse de Recursos, Apoio Tecnico e Capacitak aos municipios" e Ma"o da Oficina de Capacitaao de instrutores.
Nesses termos, confirmamos presenca.
Att.,
Fernanda G. Olivera
Compromisso original
De: Bruna Buldrini Filogonio Silva <bLuna,buidrini@lynd .acapren_ova,prg>
Enviada em: segunda-feira, 3 de dezembro de 2018 17:32
Para: Christiny Schuery Amaral; Fernanda Goncalves Oliveira; oscar.ramosPtractebefengie,com; Sara Vasconcelos
Dos Santos
Assunto: Metodologia Recesa
Quando: quinta-feira, 6 de dezembro de 2018 14:00-18:00 (UTC-03:00) Brasilia.
Onde: BHZ - 15? andar - Sala multimidia - Videoconferencia - 40 lugares
Christiny, boa tarde!
Agendada reuMa"o de transferencia de conhecimento da metodologia ReCesa aos nossos instrutores, aqui na
Renova.

Obrigada!
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