RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO

Identificação do projeto

Dados do projeto
Patrocinador(es):
Coordenador da 4ª Câmara de Coordenação e Revisão
Unidade Gestora:
4A.CAM - 4A.CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO
Gerente do projeto:
SANDRA AKEMI SHIMADA KISHI, 503, Procurador Regional da República
Gerente substituto do projeto:
SUZANA FAIRBANKS OLIVEIRA SCHNITZLEIN, 824, Procurador da República
Gestor documental:
FABIOLA DE FIGUEIREDO BEDA, 11001, Analista do MPU/Direito
Ficha de acompanhamento
Período de Referência:
Início planejado:

02/05/2019 a 31/07/2019

01/08/2017

Execução planejada:

100%

Custo total previsto:

R$50.407,34

Custo até o momento:

R$50.407,37

Fim planejado: 01/08/2019
Execução realizada: 96.82%
Custo realizado: R$32.259,40

Produtos entregues
Entregas
10.1 - Formação da Comissão de Gestão da
Comunicação e Execução do Plano de
Comunicação
1.4 - Metodologia de Desenvolvimento das
Atividades do Projeto (realização de reuniões
e eventos)
5.2 - Curso a distância em parceria com a
ESMPU - Estratégias para a revitalização de
bacias, qualidade hídrica e saneamento (Curso II em 2019)
7.2 - Divulgação atualizada dos eventuais
resultados dos Projetos Incentivados e dos
produtos do Projeto Conexão Água
(Comunicação das Ativ. dos Projetos)

Data de fim
planejada

Data de fim
realizada

Percentual de
conclusão

01/08/2019

28/06/2019

100%

31/05/2019

31/05/2019

100%

21/05/2019

27/05/2019

100%

01/08/2019

31/05/2019

100%
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Identificação (Código e Título do projeto):
P0201 - Projeto Conexão Água: "Gestão de Comunicação e Rede Digital para a Governança e
Sustentabilidade"

8.2 - Atividades voltadas à formação de
professores e gestores da rede pública
estadual da educação sobre o tema
sustentabilidade

01/08/2019

31/05/2019

100%

Análise de execução
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$
32.259,40. 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
procedimentos instaurados (inquéritos civis, notícias de fato, etc).
Análise qualitativa sobre o escopo
No período de 02/05/2019 a 31/07/2019 foram realizadas as seguintes atividades no
projeto:
- Reunião técnica sobre governança corporativa com integrantes do 85º Curso de
Conselheiros do IBGC para conhecimento das atividades do Ministério Público Resolutivo e do
Projeto Conexão Água do MPF no dia 13/05/19;
- Reunião do Projeto Conexão Água para conhecer o Programa do Dr. Flávio Felipe Kirchner,
da UF/PR, realizada no dia 16/05/19;
- Reunião com Sr. Secretário de Estado de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São
Paulo - SIMA, com membros do MPE com atuação nas Áreas Ambiental, de Patrimônio Cultural
e de Recursos Hídricos e com a Diretora Geral da SIMA, no dia 17/05/19;
- Reunião com a equipe da Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da
Educação - EFAP da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo realizada no dia 23/05/19;
- Gravação na Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação (EFAP),
em formato de entrevista, com docentes convidados, para o curso "Revitalização de Bacias
Hidrográficas: Gestão Qualiquantitativa da Água", realizada no dia 23/05/19;
- Participação da gerente do Projeto Conexão Água, como palestrante, na Reunião do Fórum
Nacional de Combate aos Agrotóxicos, realizada no dia 28/05/19;
- Reunião do subgrupo "Painel Água Subterrânea", pertencente ao Grupo de Estudos sobre a
Revisão da Portaria de Potabilidade da Água realizada no dia 30/05/19;
- Palestra da gerente do Projeto Conexão Água no VII Fórum de Recursos Hídricos sobre o
tema responsabilidade (ética) nos recursos hídricos, realizado no dia 04/06/19;
- Reunião no Ministério da Saúde sobre melhoria na divulgação de dados do SISAGUA,
realizada no dia 04/06/19;
- Reunião na Agência Nacional de Águas-ANA, realizada no dia 05/06/19;
- Reunião com os Professores da Universidade Nova de Lisboa, Michiel Daam e Lia
Vasconcelos, por skype, sobre o Planejamento do Seminário Internacional sobre Governança,
Controle do Risco e Tecnologias para a Sustentabilidade, realizada no dia 07/06/19;
- Reunião do Grupo de Estudos sobre a Revisão da Portaria de Potabilidade da Água realizada
no dia 10/06/19;
- Entrevista concedida pela gerente do Projeto Conexão Água ao Jornalista Michael Keep, a
respeito da Resolução do CONAMA sobre participação da sociedade civil em Conselhos
ambientais, realizada no dia 12/06/19;
- Reunião com a PGR sobre Retrocessos Ambientais e discussões sobre ações institucionais
prioritárias, realizada no dia 18/06/19;
- Reunião com Embaixada da França realizada no dia 18/06/19;
- Reunião com a Controladoria-Geral da União - CGU realizada no dia 18/06/19;
- Reunião com o responsável pelas ações de transferência de tecnologia da Embrapa Meio
Ambiente sobre aplicativo de insetos indicadores de qualidade da água, realizada no dia
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Análise qualitativa sobre o custo

As atividades do projeto estão sendo desempenhadas conforme o cronograma previsto no
Plano de Projeto.
Foi efetuada e aprovada a Solicitação de Mudança do Projeto Conexão Água, com o pedido de
prorrogação de prazo do projeto para 31 de dezembro de 2019, para que seja viabilizada a
entrega dos referidos produtos: Implementação de ferramenta de indexação e busca de
documentos multimídia no Portal APTUS (item 2.3 do cronograma do projeto) e Engajamento
via ferramenta digital (item 3 do cronograma).
Propostas de encaminhamento/solução:
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24/06/19;
- Participação da gerente do Projeto Conexão Água no Curso - A experiência da CVM e da
BSM na prevenção, investigação e repressão de ilícitos cometidos no mercado de capitais Turma II", realizado durante os dias 25/06/2019 a 27/06/19;
- Reunião com colegas do GT - Sustentabilidade e Povos Tradicionais e do GT- Agrotóxicos
do MPF, no dia 01/07/19;
- Reunião virtual com pesquisadora da Universidade Nova de Lisboa, realizada no dia
02/07/19;
- Reunião de trabalho com Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, no dia 02/07/19;
- Reunião virtual sobre tecnologias e monitoramento de qualidade da água e agrotóxicos, no
dia 04/07/2019;
- Reunião para tratativas para uma possível parceria com a Embrapa, realizada no dia
16/07/2019.
- Reunião com Dr. Marco Antônio Delfino - dia 18/07/19;
- Reunião no dia 18/07/2019 sobre o Projeto Incentivado Saúde e Alegria de Saneamento
Xavante;
- Reunião realizada no dia 19/07/2019 na sede do MP/SP;
- Reunião com o Banco Central do Brasil, no dia 23/07/2019;
- Palestra da gerente do Projeto Conexão Água sobre Responsabilidade Ambiental do Poder
Público 26/07/19;
- Reunião no BACEN no dia 29/07/19.
Análise qualitativa sobre o prazo

