Reunião específica (Deliberação nº 369/20190): manifestação do CIF acerca eixos
temáticos prioritários tratados em juízo (processo 0069758-61.2015.4.01.3400).
Data: 21 de janeiro de 2019

Horário: 14:00

Local: Auditório Ipê Amarelo - Ministério do Meio Ambiente - Esplanada dos Ministérios,
Bloco B, Térreo, Brasília - DF

Pauta:
1. Abertura.
2. Debate acerca das entregas protocoladas no âmbito dos eixos prioritários tratados em
juízo pela 2ª Vara Federal Cível de minas Gerais (processo 0069758-61.2015.4.01.3400):
a. Relator apresenta: (i) contexto do documento analisado (razões pelas quais foi
estabelecido como prioritário); (ii) se o documento atende ao requerido e às
necessidades do contexto; (iii) eventuais indicações de seguimento (próximos
passos) que orientem a decisão do juiz em relação ao tema.
b. Considerações dos presentes.
c. Elaboração de proposta escrita para manifestação oficial do CIF a respeito da
entrega em questão.
3. Passa-se à próxima entrega protocolada.
4. Encerramento.
5. Eixos temáticos pautados:
EIXO PRIORITÁRIO 1
Entrega
Descrição
CT
Relator
Apresentar ao Sistema CIF relatório, já
existente, com a situação atual das margens
e obras de bioengenharia nos rios Gualaxo
CT3
do Norte, Carmo e Doce até a UHE Risoleta
Ênio/MMA
Flor
Neves apontando pontos de atenção e
necessidade de intervenção para o período
chuvoso de 2019/2020.
Entregar ao Sistema CIF cronograma de
recuperação de APP´s e nascentes, fotos de
evidências do plantio iniciado, shapefile, CTFlamínio/CBH15
lista de coordenadas e projeto executivo Flor
Doce
geral de restauração florestal (PIP), com
ART dos locais com plantio já iniciado.
Apresentar ao Sistema CIF proposta já
existente dos indicadores e metas das ações
relativas ao manejo de rejeitos nos Trechos
CT1
Fabrício/SEAM/ES
1 ao 11, efetuando considerações a respeito GRSA
das informações dos órgãos ambientais já
recebidos pela Renova.
EIXO PRIORITÁRIO 2
Entrega
Descrição
CT
Relator
(i) Apresentar à CT-Saúde o modelo
Germano/SEMADCT5.1
conceitual do GAISMA, com necessários
Gov de Minas
Saúde
esclarecimentos;
Gerais
Apresentar ao Sistema CIF o acordo judicial
celebrado no âmbito da Ação Civil Pública
CTMun Mariana 7
nº 0039564-83.2018.8.13.0400 e plano de Saúde
Prefeito Duarte
trabalho relativo ao município de Mariana.

(ii) Apresentar ao Sistema CIF o termo de
referência completo com fundamentação
5.2
teórico-metodológica e cronograma do
GAISMA para toda a bacia do rio Doce.
EIXO PRIORITÁRIO 6
Entrega
Descrição
Apresentar ao Sistema CIF cronograma do
estudo do balanço de massa e de transporte
de sedimentos nos rios Gualaxo, Carmo e
2.1
Doce, referentes aos trechos de 1 a 16,
atentando-se à data definida no item 10.1 do
Eixo 1.
Apresentar ao Sistema CIF, cronograma e
2
estudo de transporte de sedimentos nos rios
Gualaxo, Carmo e Doce.
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