
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

GAEMA - PCJ Piracicaba

ATA DE REUNIÃO

"COMITÊ PERMANENTE PARA GESTÃO INTEGRADA

DA QUALIDADE DA ÁGUA"

INQUÉRITO CIVIL nO 14.1096.0000003/2017

27/06/2017

Aos vinte e sete dias do mês de junho do ano de dois mil e dezessete, às 9

horas e 30 minutos, na sede do Ministério Público do Estado de São Paulo,

em São Paulo, fizeram-se presentes os representantes do Ministério Público

do Estado de São Paulo, da CETESB, do DAEE e do Centro de Vigilância

Sanitária, abaixo nominados, conforme lista de presença anexa, para a "3a
I

Reunião do Comitê Permanente para Gestão Integrada da Qualidade da

Água Destinada ao Consumo Humano no Estado de São Paulo': para tratar

dos diversos aspectos relacionados à qualidade da água distribuída à

população, temática que é objeto do Inquérito Civil nO

14.1096.0000003/2017, em trâmite perante o GAEMA-PCJPiracicaba.

1

Iv



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

MINISTÉRIO PÚBLICO DE SÃO PAULO:

Alexandra Faccioli Martins, Promotora de Justiça do GAEMA PCJ-Piracicaba;

Ivan Carneiro Castanheiro, Promotor de Justiça do GAEMAPCJ-Piracicaba;

Rodrigo Sanches Garcia, Promotor de Justiça do GAEMA PCJ-Campinas;

Marcos Roberto Funari, Promotor de Justiça e Assessor do CAO de Meio

Ambiente e Urbanismo;

Carlos Vinícius Martins Lopes, Analista de Promotoria I do GAEMA PCJ-

Piracicaba;

Michel Metran da Silva, Assistente Técnico de Promotoria, do GAEMA PCJ-

Piracicaba.

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL:

Sandra Akemi Shimada Kishi, Procuradora Regional da República e

Coordenadora do Projeto Qualidade e Conexão Água.

CENTRO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE SÃO PAULO

Luis Sérgio O. Valentin, Diretor de Monitoramento.

Arnaldo Mauro Elmec, Engenheiro Sanitarista;

Rubens José Mário Júnior, Diretor GT saneamento;

DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA:

Francisco E. N. Gusso, Engenheiro VI.

CAMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO,

Nelson Menegon Junior, Gerente da Divisão de Águas;

Fábio Netto Moreno, Gerente do Setor Águas Interiores;

Maria Inês Zanoli Sato, Gerente do Departamento de Análises Ambientais;

Rosângela Pacini Modesto, Gerente do Setor de Águas Subterrâneas.

Abertos os trabalhos pela Dra. Alexandra Facciolli Martins, Promotora de

Justiça, com os agradecimentos aos participantes, destacando ser uma

honra ao Ministério Público sediar a realização da reunião do Comitê
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Permanente para a Gestão Integrada da Qualidade da Água para Consumo

Humano, instituído pela Resolução Conjunta SES/SMA/SSRH 01/2014,

possibilitando o conhecimento sobre as atividades e providências que estão

sendo desenvolvidas por seus membros, visando à melhoria da qualidade e

da segurança hídrica. Após a devida apresentação de todos, foi passada a

palavra ao Diretor LUIS SÉRGIO O. VALENTIN, do CENTRO DE VIGILÂNCIA

SANITÁRIA, que fez breve exposição a respeito do funcionamento do Comitê

Permanente para a Gestão Integrada da Qualidade da Água para Consumo

Humano, cujas atividades tiveram início há três anos. Salientou que, com o

passar dos anos, as atividades do órgão foram se aprimorando. Observou,

na sequência, que a reunião seria dedicada à abordagem de 03 (três) pontos

principais: a) o georreferenciamento dos pontos de captação de água (ETA)

e de lançamento de efluentes oriundos das estações de tratamento de

esgoto (ETE) na região da Bacia PC); b) apresentação geral sobre os temas

que foram objeto de discussão no âmbito do Comitê Permanente; c) os

avanços do programa SISAGUA.

1. Em relação ao georreferenciamento dos pontos de lançamento de

efluentes oriundos das ETEs e de captação das ETAs:

Passada a palavra ao ENGo NELSON MENEGON JUNIOR, DA CETESB, este,

com apoio de s/ides, que seguem anexos a esta ata, fez exposição a respeito

do projeto voltado ao georreferenciamento dos pontos de captação d'água

(ETA) e de lançamento de efiuentes (ETE), consignando que os trabalhos

tiveram início a partir de ofício encaminhado pelo CENTRODE VIGILÂNCIA

SANITÁRIA (CVS) à CETESB. Expôs que, na última reunião, os

representantes das Agências Reguladoras destacaram a importância do

trabalho, uma vez que a partir do cruzamento das informações será possível

identificar os mananciais mais críticos. Salientou, ainda, que cargas difusas

de lançamentos de esgoto não serão mapeadas na la fase, que se voltará

somente à identificação dos pontos realmente existentes. Nesta la fase, o

Sr. Roberto Xavier, Diretor da CETESB, coordenador técnico-operacional do
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Projeto, compilou algumas informações já existentes para a elaboração do

georreferenciamento. Nesse sentido, foram utilizados os seguintes

documentos: planilha da ARES-PCJ, encaminhada pela CVS, contendo os

pontos referentes a 56 ETEs, 149 captações subterrâneas e 52 captações

superficiais, todas já georreferenciadas; banco de uso da ARES-PCJ,

utilizado como base para cobrança, com mais de 700 pontos de captação e

lançamento; banco de dados INFOÁGUAS da CETESB, utilizado para

cruzamento das informações das ETEs; algumas informações do SNIRH -

Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos. Ressaltou,

ademais, que está sendo elaborado, pela Agência PCJ, um levantamento

para confirmação das coordenadas de todas as ETAs e ETEsda Bacia PCJ, a

fim de complementar as informações da ARES-PCJ,que não contemplam as

áreas reguladas pela SABESP. Esse levantamento deverá ser concluído até

o final do mês de junho/2017 e, posteriormente, disponibilizado ao público.

Sugeriu-se, na sequência, a requisição de informação complementar à
ARSESPquanto aos dados dos municípios que são operados pela SABESP.

Dando continuidade, o Sr. Nelson apontou que o levantamento desta la fase

é preliminar, com foco na identificação dos pontos a serem

georreferenciados, haja vista a diversidade de fontes de dados. A partir

desta compatibilização, será possível criar uma base única para todo o

sistema ambiental de quantidade e qualidade hídrica, abrangendo não só as

ETEs e ETAs, como também os grandes empreendimentos poluidores. Em

seguida, a Dra. Aiexandra Facciolli Martins, Excelentíssima Promotora de

Justiça do GAEMA, Núcleo PCJ-Piracicaba, fez alusão ao trabalho

desenvolvido no âmbito do GT-Qualidade, da Câmara Técnica de

Monitoramento Hidrológico - CTMH, questionando sobre a participação do

Comitês PCJnas reuniões do Comitê Permanente. Sugeriu, após, a inclusão

dos dados de captação no Sistema. Consignou que, nos TAC's e acordos

judiciais celebrados pelo GAEMA-PCJ-Piracicaba, estão sendo inseridas

obrigações relativas à disponibilização de dados de captação nos Sistemas

de Informações, para melhor controle e panorama geral da qualidade da

água. Registrou, ainda, a instauração do Inquérito Civil nO
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14.1096.0000003/2017-8, com enfoque na água tratada. Questionou,

ademais, se o levantamento realizado pelo Comitê Permanente não poderia

cruzar com os dados do enquadramento dos mananciais, ao que

responderam positivamente os presentes. Sobre a análise da qualidade da

água, a Sra. Maria Inês Zanoli Sato, Gerente do Departamento de Análises

Ambientais da CETESB, consignou que é feita em parceria com a ANA, com

base nos parâmetros previstos na legislação em vigor. Salientou que tais

análise são feitas somente por laboratórios acreditados pelo INMETRO. A

Dra Sandra Akemi Shinada Kishi, Excelentíssima Procuradora Regional da

República salientou a importância do trabalho realizado em São Paulo pelo

Comitê Permanente, pugnando que o mesmo seja levado às autoridades

federais, em Brasília, para que, então, seja alçado a nível Federal.

Questionado, o expositor afirmou que, até pouco tempo atrás, a CETESB

não licenciava ETAs. Informou, ademais, que uma das propostas do Comitê

é a elaboração de boletins de qualidades da água bruta em função dos dados

de monitoramento da CETESB, bem como da CVS, para divulgação à

população.

2. Em relação às temáticas discutidas no âmbito do Comitê

Permanente durante os últimos 3 anos:

Com o apoio de s/ides, que seguem anexos, o SENHOR SERGIO LUIS

VALENTIN deu início à sua exposição registrando a importância de se

garantir a potabilidade da água destinada ao consumo humano, tarefa que

é compartilhada por diversos órgãos e a sociedade. Afirmou que, justamente

com tal finalidade - garantir a potabilidade da água distribuída à população

-, foi criado o Comitê Permanente, que tem por escopo a integração dos

diversos órgãos que atuam no tocante à temática, como a CVE, CETESB e

agências regulatórias (ARES PC] e ARSESP). Citou, na sequência, as

temáticas a respeito das quais o órgão, nos seus 3 anos de existência, já

deliberou, destacando-se, dentre outras, as seguintes: a) a crise hídrica e o

abastecimento público; b) a exploração de aquíferos; c) planos para
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enfrentar a crise hídrica; d) trabalhos de educação ambiental; e) emissão

de comunicados sobre limpeza de caixas d'agua e perfuração de poços

tubulares; f) atualização de cadastros de empresas transportadoras de

águas, a contaminação de aguas subterrâneas, a contaminação de

mananciais, a intensificação da fiscalização de laboratórios, mapeamento de

alguns pontos de coletas de água, intensificação do diálogo com a sociedade.

3. Em relação ao SISÁGUA:

Valendo-se de s/ides, que seguem anexos a esta ata, o SENHOR RUBENS

JOSÉ MÁRIO JÚNIOR, DO CENTRO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, iniciou sua

apresentação consignando que o SISAGUA está implantado no Estado de

São Paulo desde 2014, até quando funcionou o denominado PROAGUA.

Registrou que, com a disponibilização de módulos de análise pelo Ministério

da Saúde, o CVS passou a capacitar agentes para utilizar o SISAGUA. Em

março de 2015, foi implantado no Estado o chamado Sistema de

Gerenciamento de Ambiente Laboratorial - GAL, pelo qual se fez possível

migrar dados diretamente dos laboratórios do Instituto Adolfo Lutz para o

SISÁGUA, tornando desnecessário que tais informações fossem inscritas

mecanicamente. Todos os Grupos e Subgrupos de Vigilância Sanitária do

Estado foram treinados para operar o GAL e, na sequência, capacitar as

Vigilâncias municipais. Assinalou que a transferência de dados dos

laboratórios para o SISÁGUA já está em pleno funcionamento. Destacou que

outros laboratórios, além dos vinculados ao Instituto Adolfo Lutz, já

aderiram ou podem vir a aderir ao GAL, como o do Consórcio de São João

da Boa Vista. Destacou que as empresas de saneamento, assim como os

laboratórios privados, estão sendo incentivadas a participar de outro

sistema, o Webservice, que também tem por escopo a transferência direta

de dados para o SISÁGUA. Entre agosto e dezembro de 2015, foram

desenvolvidos projetos-pilotos com Municípios de pequeno porte, visando à

inserção direta de dados, tarefa que coube aos próprios operadores do

sistema de abastecimento. A partir daí, visando à construção de um novo
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SISÁGUA, foram apresentadas ao Ministério da Saúde propostas de

relatórios a serem inseridos no Sistema, de modo a permitir a fácil extração

de informações de interesse da Vigilância Sanitária. Pelo Diretor Sergio

Valentim foi dito que, antes do GAL, as empresas de saneamento, depois de

realizar as amostragens, apresentavam os respectivos laudos de controle às

vigilâncias sanitárias, que tinham que inserir os dados no Sistema, o que

aumentava o tempo da operação, além da possibilidade de erros. Quanto

aos dados de vigilância, os Municípios também eram responsáveis por

inseri-los no sistema. Com o GAL e o webservice, tornou-se desnecessário

que o Município (VISA) insira os dados, manualmente, no sistema. Tais

sistemas permitem importar os dados automaticamente ao SISÁGUA. O

Senhor Rubens pontuou que, nesse contexto, cabe à Vigilância Sanitária

acessar os sistemas e validar os dados que neles foram inseridos. Declarou

que não há prazo para que a validação seja realizada pelo órgão de

Vigilância Sanitária. Isto, segundo a ORA. ALEXANDRA FACCIOLLI MARTINS,

acaba gerando problemas, pois não permite o estabelecimento de um

sistema eficiente de alertas, já que pode ocorrer de a validação acontecer

somente muito tempo depois de a água já ter sido consumida pela

população. Pelo Sr. Valentim foi dito que todo sistema está estruturado a

partir da premissa de que o órgão da vigilância sanitária, diante do dado,

tomará as medidas necessárias para a garantia da qualidade da água.

Destarte, se a validação não ocorre num prazo razoável, há que se capacitar

o órgão, para que realize a efetiva vigilância. O Senhor Rubens consignou,

na sequência, que o SISÁGUA ainda não dispõe de um sistema de alerta. A

ORA. SANDRA A. S. KISHI, DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, registrou que

os dados inseridos no SISÁGUA, mesmo após já terem sido validados pela

Vigilância Sanitária estadual, são revalidados pelo Ministério da Saúde,

consignando que esta dinâmica acaba atrasando demasiadamente a

divulgação dos dados à população. A seu turno, o expositor afirmou

desconhecer a necessidade de o Ministério da Saúde revalidar tais dados.

Esclarecendo, o Senhor Valentim registrou que, provavelmente, o Ministério

da Saúde, por razões técnicas, ainda não está confortável para tornar
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público o acesso ao SISAGUA, devido à existência de muitas inconsistências

no sistema. Não se trata, assim, de revalidar dados, mas de verificar a

consistência dos mesmos. Retomando a apresentação, o Senhor Rubens

declarou que, após serem homologados 28 (vinte e oito) relatórios pelo

Ministério da Saúde, a expectativa era a de que, até dezembro de 2016,

todos eles estivessem disponíveis, o que, entretanto, não ocorreu. Observou

que o SISAGUA tem interface com outros bancos de dados, como o dos

Correios e do SNIS. Pontuou que a abertura do SISAGUA à população e

demais órgãos pressupõe a sua adequada operacionalização, com a geração

automática de maior número de relatórios. Salientou que acredita ser

questão de tempo a disponibilização dos dados à população. Aduziu,

ademais, que o fato desta disponibilização ainda não ter ocorrido não gera

problemas no tocante à saúde pública, pois as informações já estão

disponíveis para as vigilâncias municipais, que podem atuar visando à

garantia da potabilidade da água. Apontou que, atualmente, o maior

problema do Sistema diz respeito aos relatórios, que ainda não estão

disponíveis na quantidade reputada ideal. Outrossim, afirmou que estão

sendo disponibilizadas senhas de acesso a alguns órgãos públicos, como a

ARESPC], aSMA - Secretaria do Meio Ambiente, CVE - Centro de Vigilância

Epidemiológica, e o MPSP, com a devida capacitação dos agentes que irão

operar o Sistema. Destacou que quando o SISAGUA puder, automática e

facilmente, gerar todos os relatórios, o sistema será franqueado ao público,

sem a necessidade de prévia capacitação técnica. Salientou que, após a

rescisão do contrato com a empresa escolhida para desenvolver os

mecanismos necessários à geração dos relatórios, a questão acabou

estagnando. Atualmente, estão disponíveis apenas 06 (seis) relatórios, que

servem às finalidades do Ministério da Saúde, especificamente para a

produção de estatísticas. Registrou, nesse ponto, a importância da atuação

do Ministério Público, na consecução de tais objetivos comuns. Questionado,

afirmou que, com base no Código Sanitário Estadual e outras legislações, o

Município que deixar de inserir dados de vigilância no SISÁGUA pode ser

sancionado, no limite, com a imposição de multa.
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Nada mais. Eu, Jéssica Souza Moura, Estagiária do Ministério Público, digitei

e subscrevi a presente ata, revisada pela Dra. Alexandra Facciolli Martins,

da qual uma cópia deverá ser enca "nhada os presentes por e-mail.

ALEXA

I~ ~ -n'kaíl"",
~ssicã Sõ~ã Moura

Estagiária do Ministério Público
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