
Número Data emissão Título da Recomendação Resumo da Recomendação
Respondida 

ao CCO?
Resposta da Fundação Parecer do Conselho Consultivo

001/2019 31/01/2019
Avaliação de desempenho 
dos Gerentes de Território

Inserção do Conselho Consultivo no processo de 
avaliação de desempenho dos Gerentes de 
Território

SIM
Em andamento. 
Será apresentada proposta de envolvimento do Conselho 
Consultivo

Não atendida
Em desenvolvimento

002/2019 31/01/2019
Divulgação das 
Recomendações do 
Conselho Consultivo

Implantação de ferramenta de publicização das 
Recomendações do Conselho Consultivo SIM

Implementada. 
Planilha divulgada no site da Fundação Renova

Não atendida
Em desenvolvimento

003/2019 15/02/2019
Divulgação das licitações 
em toda a calha do Rio 
Doce

Divulgação das licitações SIM
Implementada. 
Incorporada à recomendação 017

Atendida parcialmente
Divulgar nas redes sociais

004/2019 19/02/2019
Redução de prazos para 
implantação da Política do 
Pescador de Fato

Redução de prazos de pagamento de indenizações SIM
Em análise. 
Avanços dependem de encaminhamentos junto às 
instâncias de Governança

Não atendida
Finalizada

005/2019 09/05/2019

Devolutiva para os 
atingidos aderentes ao 
Projeto Piloto do Pescador 
de Fato

Formalização de procedimento com critérios de 
elegibilidade e devolutivas formais aos aderentes do 
Pescador de Fato

SIM Devolutivas para as comunidades em andamento Finalizada

006/2019 09/05/2019

Elaboração de política para 
reconhecimento dos 
trabalhadores da cadeia da 
pesca

Elaboração de uma política para reconhecimento de 
trabalhadores da cadeia da pesca

SIM
Em análise. 
Avanços dependem de encaminhamentos junto às 
instâncias de Governança.

Não atendida
Em desenvolvimento

007/2019 09/05/2019

Necessidade de reuniões 
regulares entre a diretoria 
e as instâncias de 
governança da Fundação 
Renova 

Necessidade de reuniões regulares entre a diretoria 
e as instâncias de governança da Fundação Renova 

SIM
Implementada e em andamento.
Reuniões ocorrendo conforme alinhamento das agendas.

Não atendida
Em desenvolvimento

008/2019 06/05/2019
Pagamento imediato do 
auxílio financeiro 
emergencial de Povoação 

Definição de prazos para pagamento após 
aprovação de critérios dos elegíveis.  Após o 
reconhecimento do atingido como Pescador de 
Fato, o pagamento devido deve ser realizado o 
quanto antes, mesmo que o procedimento esteja 
sendo realizado em fase piloto.

SIM Devolutivas para as comunidades em andamento
Não atendida

Finalizada

009/2019 13/05/2019
Indenizações a carroceiros 
e areeiros

Criação de política de indenização específica para 
carroceiros e areeiros.

SIM
Em análise. 
Avanços dependem de encaminhamentos junto às 
instâncias de Governança.

Não atendida
Em desenvolvimento
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010/2019 05/05/2019
Política de Integração 
Territorial

Conceder autonomia ao gerente de território. 
Considerar CCO no modelo de integração territorial 
com interação nas salas de gestão.

SIM

Em andamento. 
Será apresentada proposta de envolvimento do Conselho 
Consultivo.
Foi criado grupo de trabalho envolvendo Conselho 
Consultivo.

Não atendida
Em desenvolvimento

011/2019 09/05/2019 Cadastro_Pescador de Fato

Flexibilização da necessidade de número de 
declarações por pescador. Desenvolvimento de 
parâmetros de referências contra fraude e 
mecanismos de denúncia.

SIM
Implementada e em andamento.
Criado grupo observatório envolvendo Conselho Consultivo.

Atendida

012/2019 14/05/2019
Cadastro_Subnúcleos 
familiares em Povoação

Revisão do cadastro de Sub Núcleos Familiares SIM
Implementada.
Fundação se disponibilizou a realizar a revisão.

Não atendida

013/2019 05/05/2019
Contratações e Relação 
com Associações 
Comerciais

Apresentação do processo de contratação para as 
associações dos municípios atingidos.

SIM
Em andamento.
Incorporada à recomendação 017

Não atendida

014/2019 11/06/2019

Celeridade nos processos 
de indenização e revisão 
das políticas de crédito 
para microempresários

Dar celeridade aos processos de indenização, 
realizar uma revisão das políticas de crédito para os 
microempresários e responder ao ofício da Ecotur.

SIM

Em andamento.
Estratégias para retomada dos negócios impactados e 
reativação econômica das microrregiões em 
desenvolvimento.

Atendida

015/2019 11/06/2019
Redesenho de 
Organograma Territorial

Incluir participação do Conselho Consultivo no Plano 
de Integração Territorial

SIM
Em andamento. 
Será apresentada proposta de envolvimento do Conselho 
Consultivo (Incorporada às recomendações 01 e 010)

Não atendida
Em desenvolvimento

016/2019 10/06/2019
Desenvolvimento de 
Fornecedores na Foz

Ampliar programa de desenvolvimento de 
fornecedores para a Foz e realizar cadastro das 
empresas locais.

SIM
Implementada e em andamento.

Em desenvolvimento

017/2019 11/06/2019
Divulgação ativa de 
oportunidades de 
contratações

Enviar e-mail semanalmente para as associações 
comerciais de todos os municípios da calha e para o 
vendor-list da Fundação no intuito de reforçar a 
divulgação das contratações, além de manter a 
publicação de licitações correntes no site.

SIM
Implementada e em andamento.

Atendida
Finalizada

018/2019 11/06/2019
Plano de desenvolvimento 
dos territórios atingidos na 
Foz do Rio Doce

Apoiar a elaboração e execução do plano de 
desenvolvimento integrado e sustentável da 
comunidade da Foz do Rio Doce, contemplando as 
solicitações das comunidades, excluindo as 
obrigações do Poder Público.

SIM

Incorporada à recomendação 016.
A construção de planos integrados para a reparação está 
sendo realizada com o poder público e comunidades

Atendida
Incorporada

019/2019 13/06/2019

Edital de fomento a criação 
de novos negócios e 
fortalecimento de negócios 
existentes

Criar edital de fomento a criação de novos negócios 
e fortalecimento de negócios existentes com juros 
mais atrativos e prazos de carência reduzidos.

SIM

Incorporada  à recomendação 016.
Diversas ações estão sendo implementadas no âmbito de 
fortalecimento de negócios

Atendida
Incorporada



020/2019 17/06/2019
Rever Edital e Fundo de 
Cultura e Turismo da Foz

Fazer debate com as comunidades da Foz, poder 
público estadual e municipal, câmara técnica e CIF, 
para rever o Edital e Fundo de Cultura e turismo. 
Verificar a possibilidade de criação de um Fundo de 
incentivo a cultura e ao turismo com respectivo 
edital para o Território da Foz.

SIM
Incorporada  à recomendação 016.
Implementada e em andamento

Atendida
Incorporada

021/2019 05/07/2019

 Resposta ao Ofício da 
Associação Ribeirinha de 
Povos Tradicionais da Foz 
do Rio Doce.

Aceleração das ações reparatórias, retorno das 
obras de elevação da caixa d’água, retorno da 
reforma da estrada e reabastecimento de água 
mineral.

SIM Implementada  parcialmente e em andamento. Não atendida

022/2019 09/07/2019
Demandas apresentadas 
na reunião da ACIAM

Implantação de mecanismos/políticas de controle 
para evitar a inadimplência dos fornecedores. SIM

Implementada e em andamento.
Foi criado um grupo de trabalho para construção de 
soluções dos pleitos levantados.

Parcialmente atendida

023/2019 09/07/2019
Demandas apresentadas 
na reunião da ACIAM

Criação de um canal de comunicação direta entre a 
Fundação Renova e a ACIAM para maior efetividade 
de participação das contratações locais.

SIM
Implementada e em andamento.
Foi criado um grupo de trabalho para construção de 
soluções dos pleitos levantados.

Atendida

024/2019 09/07/2019
Demandas apresentadas 
na reunião da ACIAM

Revisão das políticas de contratação local.
SIM

Implementada e em andamentoo.
Foi criado um grupo de trabalho para construção de 
soluções dos pleitos levantados.

Em desenvolvimento

025/2019 05/07/2019
Programa de Preservação 
da Memória Histórica, 
Artística e Cultural (PG12)

Antecipação do cronograma e apresentação da 
estratégia de execução do projeto.

SIM
Não implementada.
Os planos de Salvaguarda estão em confecção, o que 
inviabiliza a antecipação do cronograma.

Não atendida
Finalizada

026/2019 05/07/2019
Programa de Preservação 
da Memória Histórica, 
Artística e Cultural (PG12)

Extensão do programa para toda a calha, 
principalmente na região da Foz.

SIM

Não implementada.
A extensão do escopo do Programa depende de 
encaminhamentos junto às instâncias de Governança da 
Fundação Renova.

Não atendida
Finalizada

027/2019 18/07/2019
Reuniões frequentes entre 
Conselho Curador e 
comunidades atingidas

Realização de reuniões frequentes entre Conselho 
Curador e comunidades atingidas

SIM
Implementada e em andamento.
Reuniões ocorrendo conforme agenda do Conselho Curador

Em análise

028/2019 29/07/2019
Carta dos Meliponicultores 
da Foz do Rio Doce

Manter convênio de cooperação técnica entre 
Fundação Renova e AMES (Associação dos 
Meliponicultores do Espírito Santo) e expandir o 
projeto de meliponicultura

SIM
Não implementada.
Foram apresentadas justificativas para o distrato do 
convênio e abertura de edital de contratação 

Em análise

029/2019 29/07/2019

Criação de política de 
indenização e 
reconhecimento dos 
faiscadores

Criação de política de indenização e 
reconhecimento dos faiscadores como atingidos 
pelo rompimento da barragem de Fundão.

NÃO
Aguardando formalização de resposta da área


