
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA - 3ª REGIÃO 

Reunião   Técnica do Projeto Qualidade da Água/MPF - Rede Digital de Qualidade  

No dia 14 do mês de julho de 2016, realizou-se na sala de reuniões da Procuradoria Regional da

República, localizada na Av. Brigadeiro Luís Antônio, nº 2020, Bela Vista, município de São Paulo – Capital,

reunião às 14h00, com a presença da Coordenadora da reunião, Sandra Akemi Shimada Kishi (Procuradora

Regional da República e Gerente do Projeto Qualidade da Água/MPF), do Mediador, Marcelo Drügg Barreto

Vianna (Ph.D Partner and Member of the Board of First Capital-Xingu Capital, Member of the Advisory Board

of  Boston  Scientific)  e  dos  seguintes  participantes:  Alexandre  Saadi  (Coordenador  de  Tecnologia  da

Informação  e  Comunicação/PRR  3ª  Região);  Áureo  Makiyama  Lopes  (Procurador  da  República  -

coordenador projeto TEIA DIGITAL MPF);  Elaine Maria Frade Costa (Faculdade de Medicina da USP);

Fabíola de Figueiredo Beda (Analista Jurídica da PRR da 3ª Região); Francisco Barciella Junior (Técnico

Administrativo/Informática da PRR da 3ª  Região);  José Carlos Mierzwa (POLI/USP);  Leandro Henrique

Ferreira Leme (Promotor de Justiça/MP-SP); Lilia Toledo Diniz (Consultora do Projeto Qualidade da Água);

Nelson Assal (Profissional nas áreas de Gestão de Conhecimento e Estratégia de Negócios. Responsável

pela condução de diversos projetos de rede – entre eles ABIMAQ e ABNT. Diretor da SEI - Sustentabilidade,

Estratégia, Inovação) e Ricardo Manuel Castro (Promotor de Justiça/MP-SP). 

Sandra Kishi agradeceu a todos pelas colaborações e participações no Projeto Qualidade da Água e fez

uma explicação sobre os  objetivos,  reuniões  e  produtos do Projeto.  Ressaltou  que a reunião  visa um

planejamento estratégico, num braço do Projeto Qualidade da Água, com uma proposta de Rede Digital

(diferente do Boletim das Águas, que não é inteligente, pois não faz cruzamento de informações). Informou

que o Dr. Áureo coordena a Teia Social, que é uma Rede Digital também. Ressaltou que os professores

pautarão os aspectos para a Rede Digital de Qualidade da Água. 

Lilia Diniz ressaltou que após as últimas reuniões do Projeto, todos estão motivados a trabalhar com a

Rede Digital no sentido de unir pesquisadores para trazer um mapa de risco do Brasil, com os pontos que

apresentarem  problemas  de  saúde,  as  atividades  impactantes  que  devem  ser  mais  trabalhadas  e  a

definição de mais protocolos, traduzindo um documento acessível para técnicos e para a população em

geral. Informou que busca-se ter um mapeamento de risco, para gerar mais força de trabalho.

Nelson Assal informou que o projeto da Rede Digital é um grande desafio, pois visa articular diversos

stakeholders, devendo haver um repositório de documentos, o que é básico. Ressaltou que deve ser feito

um trabalho  colaborativo  entre  experts e  os  usuários  (p  ex:  membros  do  MP,  especialistas  da  POLI,

pesquisadores),  cada um contribuindo com sua área de expertise,  para se elaborar um esboço de um

documento.  Ressaltou que se deve analisar como a sociedade civil  será atingida e como se deve dar

publicidade à população. Falou que é preciso entender como o grupo será gerido, com regras específicas

(quem delibera e quais são as regras de aprovação). Informou que qualquer sistema de informação precisa

de uma nitidez dos processos para que o sistema possa funcionar. Sugeriu iniciar o projeto de um modo



simples (começar com o que se tem e depois evoluir para que as regras do negócio sejam sistematizadas).

Falou que precisam ser definidos quais os tipos de conhecimento/informações serão produzidos (quais

serão  os  parâmetros  genéricos  de  riscos).  Informou  que  fará  uma  pesquisa  para  trazer  ao  grupo

informações no sentido do que já existe no tocante às normas técnicas. Ressaltou que deve ser trabalhada

uma metodologia que consiga identificar os riscos embutidos nos temas de interesse da sociedade e como

isso pode impactar a empresa e a sociedade.      

Sandra Kishi ressaltou que o item 3 da pauta da reunião seria para uma segunda etapa, mas que tudo já

existe em projetos que estão espalhados pelo Brasil, dentro e fora da Administração Pública. Informou que

existe um projeto de Rede Digital em Pernambuco. Ressaltou que Sérgio Xavier gostaria de participar de

uma reunião em outra data, porque ele gostaria de compartilhar as ideias que teve.     

Alexandre Saadi falou que no Ministério Público Federal há diversos sistemas que podem ser colocados à

disposição, desde que passem pela parte burocrática interna.

Francisco Barciella: falou que o expertise do Ministério Público Federal é jurídico; que a prática dele é

juntar dados de informação e que nunca analisou componentes moleculares. Informou que o projeto em

questão precisaria de uma definição muito clara dos envolvidos. Falou que o que não seria possível fazer

seria  a  análise  dos  dados  e  que  seria  possível  apenas  relacionar  os  parâmetros.  Ressaltou  que  é

necessário ter um serviço muito inteligente. 

Lilia Diniz falou que, por exemplo, seriam preenchidas as atividades impactantes, que seriam os riscos;

que seria feito um link com o local onde estão as informações. Informou que não entrariam os monitorados

e seriam informados os parâmetros que afetam os riscos.   

Marcelo  Drügg  Barreto  Vianna ressaltou  que  se  houver,  por  exemplo,  cinco  parâmetros  a  serem

monitorados, serão trabalhadas as informações sobre esses parâmetros para estarem disponíveis. Informou

que dificilmente as pessoas encontrarão na Rede Digital todos os dados sobre tudo.

Lilia  Dniz destacou  que  teria  a  questão  do  tratamento  de  água  relacionada  a  risco,  mas  que  não

necessariamente todos teriam que preencher todos os temas.

José Carlos  Mierzwa  mencionou  que a  informação  pode  ser  boa  e  perigosa  e  também  pode  ser

manipulada.  Informou  que  o  risco  de  divulgar  informações  detalhadas  sobre  qualidade  da  água  é

complicado, pois só o pessoal que possui capacidade técnica é que tem a informação. 

---

---

 Conclusões  

A reunião  encerrou-se  às  h,  sendo que  a  Ata  vai  devidamente  assinada por  mim,  Fabíola  de

Figueiredo  Beda,_______________________,  que  a  digitei.  Houve,  em  separado,  lista  de  presença

assinada por todos os participantes.

São Paulo, 14 de julho de 2016.


