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MUNICÍPIO DE RIO DOCE 
ESTADO DE MINAS GERAIS 
  

ATA DE REUNIÃO  
Data: 22/05/2019 

Hora inicial: 10h30min Hora final: 13h 

Tema: Alinhamento do cronograma de ações acordadas no Termo de Ajustamento de Conduta. 

Local: Prefeitura Municipal de Rio Doce  

Anexo: Lista de Presença e Cronograma Macro  

REUNIÃO: 

Aos vinte e dois dias do mês de maio de dois mil e dezenove, às 10h, reuniram-se os representantes do 

município e Fundação Renova, conforme lista  de presença anexa, com a seguinte pauta: 

Alinhamento do cronograma de ações acordadas no Termo de Ajustamento de Conduta, firmado entre 

a Prefeitura Municipal de Rio Doce, a Fundação Renova e a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável – SEMAD. 

Iniciada a reunião o Sr. Wilians, falou sobre a reestruturação da equipe da Fundação Renova e pediu a 

todos os presentes que se apresentassem.  

Silvério falou sobre a necessidade de acompanhamento do cronograma das ações para evitar atrasos e 

não fique nenhuma pendência de nenhuma das partes.  

Foi sugerido a realização de reuniões mensais gerenciais de alinhamento e acompanhamento  do 

cronograma e reuniões semanais com o operacional para o detalhamento e atualização das ações. Ficou 

definido que as reuniões mensais serão toda penúltima semana do mês, às quartas-feiras, às 10h e as 

reuniões operacionais toda quarta-feira, às 10h, na Fazenda Floresta. Silvério pediu que todas as 

reuniões devem ser registradas através de relatos e compartilhados. 

Foi comentado que o Pacote 01 referente as obras de infraestrutura estão previstas para iniciar em 

junho de 2019 e que será solicitado a Prefeitura a revalidação do Alvará para início destas Obras. 

Passou em seguida para apresentação do cronograma, anexo, a este relato. 

1- Automação Estação de Tratamento de Água / Sistema de Transbordo (Rio Doce):  

 Em processo de contratação, expectativa de iniciar em outubro/2019; 

 A Fundação dará entrada no pedido do Alvará; 

 O Licenciamento Ambiental por conta prefeitura; 

2- Obras Civis - Centro de Fisioterapia (Rio Doce): 

 Projeto conceitual já foi aprovado; 

 Trabalhando o detalhamento do projeto e parte de suprimentos; 

3- Obras Civis - Quartel da Polícia Militar (Rio Doce): 

 Projeto em análise pela Polícia Militar, sem retorno. 
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 Silvério fará o contato com a Polícia Militar para agilizar a provação pela PM; 

4- Recuperação das vias urbanas (Rio Doce, Santana, Tapera): 

 Fernanda enviará o projeto da ponte, levantamentos e sondagens para a Fundação da Renova; 

 Apresentação pela  Fundação do projeto conceitual da Ponte e das vias em 15 dias referente a 

Rio Doce; 

5- Pavimentação (Santana do Deserto) Marimbondo, Estrada - Rio Doce >Santana do 

Deserto: 

 Apresentar o projeto conceitual; 

 Para se manter o traçado da estrada, foi colocado pela Fundação a necessidade de instalação de 

redutores de velocidade (quebra-molas) nos pontos críticos devido a largura e contornos 

(curvas fechadas), sendo o mesmo acatado pela Prefeitura; 

 Informado pela Fundação, que nos trechos urbanos ou que tenham moradias no respectivo 

trecho (antropizado), serão adotados os bloquetes comerciais (sem aproveitamento de 

sedimentos de rejeito), visando mitigar eventuais condições de insatisfação ou passivos junto a 

Comunidade. Esta premissa foi aprovada pela Prefeitura. 

 Será agendada uma visita conjunta de técnicos da Fundação e da Prefeitura para acompanhar e 

verificar os resultados referente aos ensaios que estão em andamento pela UFMG na utilização 

de sedimentos de rejeitos na fabricação de artefatos. 

 Foi comentado a necessidade de termos uma especificação e procedimentos de fabricação para 

garantir a qualidade e os requisitos técnicos necessários. Foi informado pela Fundação, que 

iniciará um processo de contratação de serviço de instalação de estrutura para fabricação, 

manuseio dos sedimentos de rejeito (carga e transporte), fabricação dos artefatos e controle de 

qualidade principais para o pavimento (bloquetes e meio-fio), visando suprir parte dos 

pavimentos necessários para o acesso Rio Doce /Fazenda Floresta, com a devida 

rastreabilidade.    

6- Estação de Tratamento de Efluentes (Santana do Deserto): 

 O Diálogo junto aos moradores para intervenções em suas propriedades será por conta da 

prefeitura; 

 Acordado pela Prefeitura que a parte de interligação da rede principal de esgotamento junto as 

residências será de responsabilidade da Prefeitura, ficando a cargo da Fundação executar toda a 

infraestrutura ( rede principal, elevatória e estação efluentes). 

 Projeto para acesso a Quadra Poliesportiva Pedro enviará para o Sandro, visando compatibilizar 

os projetos; 
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 O estudo de carga elétrica da Quadra, ETE, Campo e Elevatória junto ao concessionário é por 

conta da Prefeitura; 

 A Fundação enviará a Prefeitura as demandas de carga elétrica referente ao Campo de futebol, 

ETE, Elevatória; 

7- Revitalização - Bacia do Córrego das Lajes: 

 Eduardo do Programa de Agroflorestal informou que concluído projeto piloto na propriedade 

do Sr. Nelson (Ganchinho); 

 Silvério sugeriu que se fosse apresentado pela Fundação uma definição de escopo das  ações 

deixando claro todas as intervenções que serão realizadas nas 04 propriedades piloto . Ficou 

definido a apresentação na reunião operacional do dia 29/05; 

 Recuperação Córrego das Lajes área urbana: Silvério deixou claro que a recuperação do córrego 

inclui também a parte urbana e que o assunto já havia sido discutido várias vezes com a 

Fundação e que enviará a Fundação Renova  projeto conceitual do que deve ser feito. A 

Prefeitura se incumbiu de enviar as atas anteriores com sobre este assunto. 

 A Fundação informou que este assunto é novo para a atual Gestão e que não tem orçamento 

previsto e nem aprovado para esta demanda e pediu a Prefeitura para enviar um Oficio para 

análise da Governança sobre assunto. 

8- Revitalização do Caminho de São José: 

 Foi informado que foi contratada empresa especializada para avaliação do projeto.  

 Apresentação da visão da RENOVA em relação ao projeto do Caminho de São José  na 

reunião operacional do dia 29/05; 

 Foi comentado a necessidade de ser priorizar o estabelecimento das premissas e escopo, sem 

perder o foco e prazo.  

9- Capacitação dos Servidores da Secretaria Municipal da Educação (Rio Doce): 

 Informado que a qualificação das merendeiras que iniciou com o apoio do Sesc. 

 Aguardando devolutiva da Fundação; 

10- Coleta Seletiva e Educação Ambiental (Rio Doce): 

 Aguardando devolutiva da Fundação; 

11- Plano Diretor: 

 Aguardando o envio da revisão do Termo de Referência pela prefeitura até quarta-feira no dia 

29/05; 

12- Reforma de casas: 
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 Está em fase de levantamento de campo e especificação dos serviços; 

 

13- Calendário de Reuniões mensais Gerenciais: 

 

Data: Hora: Local: 

19/06/2019 10h Fazenda Floresta  

24/07/2019 10h Prefeitura de Rio Doce  

21/08/2019 10h Fazenda Floresta  

18/092019 10h Prefeitura de Rio Doce  

23/10/2019 10h Fazenda Floresta  

20/11/2019 10h Prefeitura de Rio Doce  

18/12/2019 10h Fazenda Floresta 

 

 

Relatora: Andréa Gomes de Lacerda 
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