Sumário Executivo
CÂMARA TÉCNICA DE PARTICIPAÇÃO, DIÁLOGO E CONTROLE SOCIAL

Coordenação: Secretaria Nacional de Articulação Social/SNAS
1ªSuplência: Instituto Jones dos Santos Neves
2ªSuplência: Secretaria de Estado de Casa Civil de Minas Gerais
Estado de Minas Gerais: Secretaria de Estado de Casa Civil de Minas Gerais e
Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania
Estado de Espírito Santo: Vice-Governadoria, Secretaria de Estado de Meio Ambiente
e Recursos Hídricos, Secretaria de Estado do Trabalho da Assistência e
Desenvolvimento Social, Instituto Jones dos Santos Neves, Escola de Serviço Público
do Espírito Santo - ESESP
PROGRAMAS NO ÂMBITO DA CT PARTICIPAÇÃO, DIÁLOGO E
CONTROLE SOCIAL
Cláusulas: 59 a 72
•

Programa de Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social

Cláusulas: 175
•

Programa de Comunicação Nacional e Internacional

Cláusulas: 174
•

Programa de Informação para a população Centro de Informação Técnica (CIT)

PRINCIPAIS AÇÕES
Programa de Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social

Oficinas de Participação, Diálogo e Controle Social com as Câmaras Técnicas e com os
atingidos e atingidas e assessorias técnicas já contratadas.
•
Oficina realizada no SEBRAE em Belo Horizonte, dias 16 e 17 de agosto, com a
participação de representantes de todas as Câmaras Técnicas e do promotor Sr. André
Sperling, para alinhar as CTs a respeito do TAC-Governança e das formas de promover
efetiva participação social.
•
Oficina realizada em Barra Longa/MG, dias 19 e 20 de outubro, com o apoio da
Comissão de Atingidos e Atingidas de Minas Gerais e Assessoria Técnica AEDAS, em
que houve participação dos atingidos e atingidas do território e de representantes das
Câmaras Técnicas.
•

Oficina a se realizar dias 6 e 7 em Linhares/ES.

PRINCIPAIS AÇÕES
Programa de Comunicação Nacional e Internacional


Avaliação dos meios de comunicação da Fundação Renova a partir de constante
acompanhamento do site e dos canais de relacionamento.



Elaboração de Nota Técnica, n° 05/2018/CTCPDCS/CIF, que dispõe sobre
aprovação da retirada do idioma espanhol do sítio eletrônico e que os gastos com
a manutenção da língua espanhola sejam redirecionados a outros programas.
Além da Nota Técnica n° 06/2018/CTCPDCS/CIF, que dispõe sobre
modificações nos canais de comunicação, tais como ajustar idioma, desenvolver
recursos de acessibilidade, inserir caixa de comentário sem moderação, dentre
outros pontos para modificação;

PRINCIPAIS AÇÕES

Programa de Informação para a população Centro de Informação Técnica (CIT)
• Realizou-se dentre as avaliações do escopo do programa em si, visitas técnicas para
poder avaliar o funcionamento do centro de informações técnicas de Mariana.
Observou-se a partir das visitas técnicas que o serviço disponibilizado e não
corresponde a cláusula 174 do TTAC. Foi produzida Nota Técnica nº 11 a respeito do
CIT em funcionamento com diretrizes para os previstos em Governador Valadares e em
Linhares.
Devido a isso seria realizada reunião dia 05 de dezembro em Vitória-ES para
apresentação do projeto conceitual do CIT para a CT-PDCS.

Atividades realizadas até o presente momento:


Visita técnica para conhecimento da realidade local em Bento Rodrigues,
Mariana (ago/16);



Reunião com a Comissão de Atingidos de Regência e Povoação/ ES (out/16);



Correalização de um Workshop intercâmaras entre as CTs de Saúde, Qualidade
da Água e Comunicação (abril/17);



Reunião com a Comissão de Atingidos de Mariana, com a Cáritas, MPF e com o
Movimento dos Atingidos por Barragens - Mariana/ MG (jul/17);



Reunião com a DPU sobre os Canais de Comunicação (jul/17);



Reunião com os moradores de Pontal do Ipiranga – Linhares/ ES (fev/18);



Reunião com a Comissão de Atingidos e Assessoria Técnica de Rio Doce/ MG
(abr/18);






Participação em reuniões do GT Moradia, entre assessoria técnica –Cáritas,
Ministério Público e atingidos (segundo semestre de 2018);
Visitas técnicas a prefeituras atingidas (realizadas pela SECRI-MG ao longo de
2018);
Visitas técnicas ao Centro de Informações Técnicas de Mariana (Casa do
Jardim);
Acompanhamento de Apresentação de Resultado de Risco a Saúde Humana pela
CT Saúde (novembro 2018).

Pontos de Atenção/Desafios 2018
1) Trabalhar em prol de colaborar para a implementação das cláusulas do TACGov que discorrem sobre a participação de atingidos e/ou assessorias
técnicas nas Câmaras Técnicas;

2) Continuar executando as Oficinas de Participação, Diálogo e Controle Social
nos territórios atingidos em parceria com comissões de atingidos e das
assessorias técnicas contratadas;

3) Dar continuidade ao Projeto de Monitoramento dos projetos executados pela
Fundação Renova nos outros territórios atingidos pelo Rompimento da
Barragem de Fundão/Mariana-MG;
4) Acompanhar Oficinas de Indicadores, Deliberação nº 230, a ser realizada
pela Fundação Renova e monitorar a implementação dos indicadores
produzidos na Oficina.
5) Acompanhar a execução da Deliberação n° 229, com base na NT
n°11/2018/CT-PDSC/CIF, que aborda sobre a implantação dos CITs,
elaboração de projetos conceituais e de conteúdo informativo construído de
forma participativa.

