
                       Reunião do Projeto Conexão Água – MPF 
   - Comissão Consultiva e aprovação de projetos afins, incentivados 

Dia 18 de abril de 2018
das 14h00 às 18h00
Procuradoria Regional da República da 3ª Região, Ministério Público Federal,
Av. Brigadeiro Luís Antônio, 2020, Miniauditório - Térreo
Pauta: Comissão Consultiva e aprovação de projetos afins, incentivados 

Objetivos: 
1.  compartilhar  informações  sobre o programa de conversão de  multas  ambientais  em serviços
ecológicos para a revitalização de bacias, e 

2. antecipar eventuais gargalos e lacunas já identificados nessa temática para o real alcance dos
objetivos comuns (=revitalização de bacias), principalmente no que se refere à gestão financeira dos
serviços e projetos.

Diante disso, seguem os seguintes links de apresentações em evento no IBAMA sobre esse tema: 
http://ibama.gov.br/phocadownload/conversao-de-multas-ambientais/2018/Seminario-
I/apresentacoes-palestrantes/06-CAIXA.pdf 

http://ibama.gov.br/phocadownload/conversao-de-multas-ambientais/2018/Seminario-
I/apresentacoes-palestrantes/01-Ibama-Conversao-de-Multas.pdf 

http://ibama.gov.br/phocadownload/conversao-de-multas-ambientais/2018/Seminario-
I/apresentacoes-palestrantes/04-Ibama-Acomp-e-Monit-de-Projetos.pdf 

PROGRAMAÇÃO

-  13h30: Sandra  Kishi  estará  à  disposição  para  discussões  informais  sobre  as  questões  de
governança do programa de conversão em multa e seu monitoramento

- 14h-14h15 - Elaine Frade Costa (profa. da Faculdade de Medicina da USP e chefe do Depto. de
Endocrinologia do Hospital das Clínicas): apresentação resumida do projeto sobre agrotóxicos e
eficácia do tratamento e possibilidade de aplicação do projeto na bacia do Rio São Francisco 

- 14h15-14h25 - call com Devanir Garcia dos Santos, Coordenador de Implementação Projetos
Indutores da Agência Nacional de Águas (projeto Produtor de Água e APP Legal)  
 
-  14h25-14h40 -  Prof. José Carlos Mierzwa (prof. da POLI/USP, pesquisador do CIRRA-USP):
apresentação resumida do projeto sobre barreiras múltiplas e possibilidade de aplicação do projeto
na bacia do rio Sao Francisco. 

- 14h40-14h50 - debates 

-  14h50-15h05 -  Lilia  Diniz:  apresentação  resumida  do  projeto  riscos  e  oportunidades
socioambientais e possibilidade de aplicação do projeto na bacia do rio São Francisco.

http://ibama.gov.br/phocadownload/conversao-de-multas-ambientais/2018/Seminario-I/apresentacoes-palestrantes/06-CAIXA.pdf
http://ibama.gov.br/phocadownload/conversao-de-multas-ambientais/2018/Seminario-I/apresentacoes-palestrantes/06-CAIXA.pdf
http://ibama.gov.br/phocadownload/conversao-de-multas-ambientais/2018/Seminario-I/apresentacoes-palestrantes/04-Ibama-Acomp-e-Monit-de-Projetos.pdf
http://ibama.gov.br/phocadownload/conversao-de-multas-ambientais/2018/Seminario-I/apresentacoes-palestrantes/04-Ibama-Acomp-e-Monit-de-Projetos.pdf
http://ibama.gov.br/phocadownload/conversao-de-multas-ambientais/2018/Seminario-I/apresentacoes-palestrantes/01-Ibama-Conversao-de-Multas.pdf
http://ibama.gov.br/phocadownload/conversao-de-multas-ambientais/2018/Seminario-I/apresentacoes-palestrantes/01-Ibama-Conversao-de-Multas.pdf


- 15h05-15h15 - call com Lívia Tinoco, Procuradora da República em Sergipe e Coordenadora do
GT-Revitalização do São Francisco do MPF

- 15h15-15h30 - Sandra Kishi: apresentação das preocupações lançadas no programa de conversão
das multas ambientais em serviços ecológicos

- 15h30-15h40 - debates

-  15h40-15h55  - apresentação por  Dr. Gerson Barbosa, Promotor de Justiça do MP/MT ou de
membro de sua equipe  do Projeto "Água para  o Futuro" (preservação de nascentes  e  áreas  de
recarga) e eventual parceria com o projeto Conexão Água e possibilidade de eventual integração ao
projetos de revitalização na Bacia do São Francisco.  

- 15h55-16h05 - esclarecimentos e debates

- 16h05-16h30 -  comentários/deliberações da Comissão Consultiva do Projeto Conexão sobre os
Projetos apresentados.

-  16h30-16h45 -  Clarissa Disep - apresentação do projeto sobre Princípio do Indicador legal da
Água em parceria com o CIDCE - Centro Internacional de Direito Comparado do Meio Ambiente,
sediado em Limoges/ França, presidida pelo Prof. Michel Prieur 

- 16h45-17h30 - rodada de debates e esclarecimentos 

-  17h30-17h45 -  Ana Beatriz de Oliveira,  da Presidência do IBAMA, da Divisão de Projetos
Especiais para eventuais esclarecimentos. 

-  17h45-18h  - Sandra Kishi - apresentação do acesso remoto a dados de qualidade da água de
diversas  plataformas  de  monitoramento  no  novo  PORTAL CONEXÃO,  últimas  notícias  sobre
SISAGUA em  dados  abertos  no  Ministério  da  Saúde,  próximos  passos  do  projeto  conexão  e
encerramento da reunião. 

*************************


