
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO

Identificação do projeto
Identificação (Código e Título do projeto):
P0201 - Projeto Conexão Água: "Gestão de Comunicação e Rede Digital para a Governança e
Sustentabilidade"

Dados do projeto

FABIOLA DE FIGUEIREDO BEDA, 11001, Analista do MPU/Direito

Gestor documental:

SUZANA FAIRBANKS OLIVEIRA SCHNITZLEIN, 824, Procurador da República

Gerente substituto do projeto:

SANDRA AKEMI SHIMADA KISHI, 503, Procurador Regional da República

Gerente do projeto:

4A.CAM - 4A.CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO

Unidade Gestora:

Coordenador da 4ª Câmara de Coordenação e Revisão

Patrocinador(es):

Ficha de acompanhamento

Período de Referência: 01/08/2019 a 30/10/2019

Início planejado: 01/08/2017 Fim planejado: 31/12/2019

Execução planejada: 94.06% Execução realizada: 92.59%

Custo total previsto: R$50.407,37

Custo até o momento: R$50.407,37 Custo realizado: R$33.020,36

Produtos entregues

Relatório sem entregas identificadas.

Análise de execução

Análise qualitativa sobre o custo

Do custo total planejado até o momento, no valor de R$ 50.407,34 referente ao pagamento
de gratificações de projeto e diárias e passagens para a participação da gerente do projeto em
eventos relacionados as atividades do mesmo, foram gastos até o momento o montante de R$
33.020,36 (esse valor se refere ao pagamento de gratificações de projeto, diárias e
passagens). O valor executado até o momento está abaixo do previsto devido a restrições
orçamentárias do patrocinador - que é a 4ª Câmara de Coordenação e Revisão -, que limitou
a utilização de diárias e passagens do projeto, com base na seguinte justificativa: em virtude
das restrições orçamentárias enfrentadas pelo MPF, as solicitações de viagem relacionadas aos
projetos da 4ª CCR, que importem em utilização de eventuais valores previstos para 2018,
estão sendo analisadas caso a caso em relação a urgência da demanda, uma vez que estão
sendo priorizados os custeios relacionados a viagens de procuradores no interesse de
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procedimentos instaurados (inquéritos civis, notícias de fato, etc).

Análise qualitativa sobre o escopo

No período de 01/08/2019 a 30/10/2019 foram realizadas diversas atividades do projeto
dentre as quais destacam-se as seguintes:
- Participação da gerente do Projeto Conexão Água no evento Participação Social em
Conselhos Ambientais: aspectos conceituais e legais, apoiado pela 6ª CCR/MPF, no dia
21/08/2019.
- Palestra da gerente do Projeto Conexão Água no evento VII Workshop sobre Restauração
Florestal, realizado nos dias 22 e 23/08/2019, na ESALQ/USP.
- Call conference realizado no dia 02/09/2019 com a Comissão de Valores Mobiliários.
- Reunião realizada no dia 03/09/2019, na PRR da 3ª Região, com integrantes do Banco
Central do Brasil em São Paulo.
- Reunião realizada no dia 03/09/2019, na PRR da 3ª Região, com o Grupo Potabilidade da
Água sobre a Revisão da Portaria de Consolidação n. 5/2017, Anexo XX.
- Reunião realizada no dia 04/09/2019, sobre o Processo n. 0006519-75.2014.4.03.6112,
que trata de gás de xisto.
- Call conference realizado no dia 18/09/2019 com a Comissão de Valores Mobiliários.
- Videoconferência realizada no dia 20/09/2019 com Promotora do MP/SP e integrantes da
Controladoria Geral da União, no Gaema/Piracicaba/MP/SP.
- Visita realizada no dia 23/09/2019 à Escola Estadual Jardim Iguatemi, no bairro São Mateus,
em São Paulo/SP para acompanhar a palestra da Dra. Kathia Sonada (da EMBRAPA), fruto de
parceria do Projeto Conexão Água e da Campanha Biomonitorando as Águas e depois ida ao
Parque do Carmo para fazer a coleta de dados com o aplicativo Biomonitorando as Águas
(produto do Projeto Conexão Água).
- Gravação realizada no Auditório Coriolano Góes, da PRR da 3ª Região, no dia 24/09/2019
da palestra da Dra. Kathia Sonoda (da EMBRAPA), parceira do Projeto Conexão Água e da
Campanha Biomonitorando as Águas, para compor vídeo que será disponibilizado no site da
campanha.
- Reunião no dia 24/09/2019 na PRR da 3ª Região com o Conselho Nacional de Recursos
Hídricos.
- Participação da gerente do Projeto Conexão Água e de Marcelo Drügg Barreto Vianna em
painel no XIII Encontro Bianual de Economia Ecológica, realizado na Unicamp, com a palestra
sobre Governança, Gestão de Riscos, Gestão de Sustentabilidade e Responsabilidade
Socioambiental de Instituições Financeiras, realizado no dia 25/09/ 2019.
 - Reunião na PRR da 3ª Região no dia 09/10/2019 do Grupo de Potabilidade da Água sobre
Plano de Amostragem.
- Reunião na PRR da 3ª Região no dia 09/10/2019 com a Comissão de Valores Mobiliários,
representantes da Bolsa de Valores de São Paulo (B3) e do GRI - Global Report Iniciative, com
o objetivo de apresentação do estado da arte da fiscalização, regulação e gerenciamento de
riscos socioambientais no Mercado de Capitais.
- Participação da gerente do Projeto Conexão Água na Mesa de Debates: A interação entre
órgãos de controle em prol da eficiência do Estado do 10º Fórum Brasileiro da Atividade de
Auditoria Interna Governamental (CVM), realizado nas dependências do Colégio Militar de
Brasília, no dia 16/10/2019.
- Reunião com a coordenadora geral de gestão da informação e com o coordenador de dados
abertos no gabinete do DEMAS/MS, realizada no dia 17/10/2019.
- Reunião nos dias 17 e 18/10/2019 sobre a Revisão da Portaria de Consolidação n. 05/
2017, Anexo XX, do Ministério da Saúde, sobre o tema: Plano de amostragem, em Brasília.
- Reunião sobre ¿Agrotóxicos e Água¿, com Dr Saint Clair Honorato (PJ do MP/PR), Dra. Mônica
Ferreira, Dra. Elaine Frade Costa e Dra. Fátima Borghi, realizada na PRR da 3ª Região, no dia
22/10/2019.
- Entrevista concedida pela gerente do Projeto Conexão Água para Allan Patrick da Agência
PCJ, no dia 28/10/2019
- Reunião da equipe de TI do Projeto Conexão Água e do SISÁGUA/MS, realizada na PRR da 3ª
Região, no dia 28/10/2019.
- Reunião com o Secretário Municipal Adjunto do Secretário Municipal de Justiça de São Paulo,
realizada no dia 29/10/2019.
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Propostas de encaminhamento/solução:

Análise qualitativa sobre o prazo

As atividades do projeto estão sendo desempenhadas conforme o cronograma previsto no
Plano de Projeto.
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