
                          
                       REUNIÃO TÉCNICA DO PROJETO QUALIDADE DA ÁGUA 
                                  E DO NOVO PROJETO CONEXÃO@ÁGUAS
                            DIA 09/02/2017 – SALA 56 DA PRR DA 3ª REGIÃO

Objetivo da reunião:

1) O objetivo da reunião é auxiliar o Ministério Público a estruturar uma metodologia de
trabalho articulado para o acompanhamento da efetividade das metas progressivas de
qualidade e de enquadramento dos corpos d'água pelos gestores hídricos, ambientais e
da área da saúde, de forma transparente, com governança socioambiental e estratégias
associadas  à  implementação  do  saneamento;  colaboração  científica  para  parâmetros
seguros e eventuais novos parâmetros na revisão da Portaria de Potabilidade da Água n.
2914/2011 do Ministério da Saúde e elaboração de um termo de referência para um plano
de  segurança  da  água,  que  envolva  questões  como  monitoramento  e  análise  de
qualidade hídrica por laboratórios credenciados ou não,  estruturando bases para uma
agenda comum com os setores de saneamento e de saúde pública.

PAUTA

13h30 – Recepção

14h00 – Abertura:

• Escopos da reunião: Sandra Akemi Shimada Kishi, Procuradora Regional da República,
Gerente do Projeto Qualidade da Água 4ª CCR/MPF

• Mediador: Marcelo Drügg Barreto Vianna, Prof. Dr. MBA de Gestão de Facilidades da
Poli-USP

• Relatoria: Fabiola Beda, Gerente adjunta do Projeto Qualidade da Água 4ª CCR/MPF

14h05-16h: 

Painel I: Projeto governança hídrica e qualidade no diagnóstico de riscos e oportunidades:
Métodos, padrões de entrevistas, equipe do projeto, cronograma e financiamento.

-  Expositores:  Lilia  Diniz,  Mestre em Direito  com ênfase em recursos hídricos e meio
ambiente e Nelson Assal, consultor e assessor da ABNT. 

Painel  II: Rede  digital  TI  e  Tecnologia  da  Comunicação:  (integração  das  redes  de
monitoramento existentes num portal no MPF para suporte a decisões), vídeo do projeto,
aplicativos, estado da arte. 

- Expositores: Francisco Barciella (PRR 3ª Região, Informática, MPF) e Fábio Grachiki -
PR-Paraná (Assessoria de Informática e Comunicação do MPF, participação a distância) e
outros convidados da Microsoft, Agrotools, NewdBase.



Painel III: Projeto de avaliação de água para abastecimento

- Expositora: Elaine Maria Frade Costa, Médica, Prof.ª Drª da Faculdade de Medicina da
USP e Chefe do Depto. de Endocrinologia do Hospital das Clínicas.  

- Rodada de debates e esclarecimentos

Painel IV: Financiamentos, logística e estrutura de projetos 

- Expositora: Rosa Maria Lemos de Sá, Presidente da FUNBIO   

- Rodada de debates e esclarecimentos

16h-16h30 –  Comentários  e  intervenções  de  membros  do  MPF  e  de  participantes
convidados (com prévio envio de sua apresentação escrita de no máximo 8 minutos para
cada manifestação)

16h30-16h45 - Considerações sobre novas parcerias no Projeto Conexão@Água (outros
projetos no MPF e de pesquisadores parceiros do Projeto Qualidade da Água) 

16h45-16h55 – Sumário (minuta dos principais itens do Projeto Conexão@Água a ser
apresentado à Procuradoria Geral da República - 4ª CCR/MPF).

17h:00 - Encerramento da reunião


