
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO
Histórico de versões

Versão ii ,>' Data ...... Oescrição ..·V Responsávelpe/o preenchimento .\
1 24/06/2015 Preenchimento do relatório (período de Fabíola Beda

01/09/2014 a 30/04/2015)
2 11/12/2015 Preenchimento do relatório (período de Fabíola Beda

01/05/2015 s 31/10/2015)
3 18/01/2016 Retificação do Relatório nO02 do Projeto Fábiola Beda e 4a CCR

Qualidade da Água
(01/0512015 a 31/12/2015)

4 30/04/2016 Preenchimento do Relatório (período de Fablola Beda
01/11/2015 a 30/04/2016)

Nome (título do projeto):
Qualidade da Água

Gerente do projeto
Sandra Akemi Shimada Kishi, Matricula nO503, Procuradora Regional da República da 3a Região
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Relatório nO03 Período de Referência: 01/11/2015 a 30/04/2016

Término planejado: 31/12/2016 Término previsto: 31/12/2016

Execução planejada: 83,27 % (conforme Execução realizada: 85,44%
informação no Sistema Channel)

Custo total previsto: R$ 130.215,58

Custo planejado (até a data atual): R$ 61.330,94 Custo realizado: R$ 34.152,98
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Data da

Código da ocorrência
Entregas (ou previsão daSituação entrega não

realizada)

1.3 Contratação de instrutor para oficina (doc.1 em anexo) 1
30/11/2016

2.2 Levantamentos existentes no corpo d'água (doc. 2 em anexo)

3.1 Mapeamento de Legislação e Doutrina (doc. 3 em anexo) 1 30/09/2016

3.2 Experiências práticas no tema que demonstram conflitos 1 30/09/2016técnico-legais (doc. 4 em anexo)

4.4 Debate sobre a qualidade da água (doc. 5 em anexo) 1 31/12/2016

4.5 Oficinas (doc. 6 em anexo) 1 30/11/2016

1.3 Contratação de instrutor para oficina (doc. 1 em anexo);

nalise da execu ão

Analise do desempenho e do andamento:
Este relatório de Acompanhamento foi elaborado considerando as informações atualizadas

no Sistema Channel referentes ao período de 01/11/2015 a 30/04/2016 (os documentos já foram
cadastrados no Sistema Channel). Com base nestas informações, o Projeto Qualidade da Água está
sendo desempenhado conforme previsão contida no cronograma.

No período de 01/11/2015 a 30/04/2016 foram realizadas algumas atividades previstas no
cronograma do projeto, reuniões e seminários, dentre os quais:



• 2.2 Levantamentos existentes no corpo d'água (doc. 2 em anexo);
3.1 Mapeamento de Legislação e Doutrina (doc. 3 em anexo);
3.2 Experiências práticas no tema que demonstram conflitos técnico-legais (doc. 4 em
anexo);
4.4 Debate sobre a qualidade da água (doc. 5 em anexo);
4.5 Oficinas (doc. 6 em anexo)

nálise da execução - Gontinua ão

• Reunião Técnica do Projeto Qualidade da Água, realizada na PRR 3a Região, no dia
27/01/2016, com os seguintes objetivos: 1) Aperfeiçoamento e considerações sobre a Tabela
Parâmetros de Qualidade da Água para o Abastecimento X Riscos à Saúde X Tecnologias
Apropriadas - Guia de Orientações Técnicas do Manual de Atuação do Ministério Público em
Qualidade das Águas; 2) Indicação de pesquisadores, instituições, associações e empresas
que poderão contribuir com expertise no preenchimento da tabela nos diversas temas
(parâmetros, riscos associados, tecnologias de tratamento de efluentes, águas para
abastecimento e poluição difusa, diretrizes fundamentais para a efetivação dos parâmetros e
análise de custos e possibilidade de investimentos em melhorias das tecnologias e
monitoramento) e 3) Plano de Ação para a divulgação da tabela e obtenção das informações
(doc.7 em anexo e conforme documentos cadastrados no Channel e que seguem em anexo -
Ata, Release do evento, foto, documento com contribuição das pesquisadoras da UNESP,
lista de presença e Pauta da Reunião);

Reunião Preparatória da Reunião do dia 7 de março de 2016, realizada no dia 03/03/2016,
por meio de videoconferência entre a PRR 3a Região e a PR/RJ, com a Analista Pericial
Sheila Meyer, técnicos do GATE do MPE/RJ e Prof. Adacto Ottoni (UERJ), que discutiu
parâmetros de qualidade de água e preenchimento de itens/critérios da tabela enviada pela
Llilia T. Oiniz (doc. 8 em anexo e conforme documentos cadastrados no Channel e que
seguem em anexo - Listas de presença e Relatório Técnico da Reunião).

• Reunião Técnica do Projeto Qualidade da Água, realizada no dia 07/03/2016, na PRR da 3a
Região, sobre metologia para construção de metas progressivas de qualidade da água, à luz
de parâmetros e indicadores, conforme cenários, riscos, tecnologia e saúde (doc. 9 em anexo
e conforme documentos cadastrados no Channel e que seguem em anexo - Ata, Lista de
Presença, Pauta, Tabela de Parâmetros de Qualidade da Água e Parecer do Instituto de
Ecologia).

Lançamento do Boletim das Águas (Edição 2015), no dia 22/03/2016, com acesso pelo link
http://www.mpf.mp.br/portal/atuacao-tematica/ccr4/dados-da-atuacao/projetos/qualidade-da-
agua/boletim-das-aguas/edicao-2015 (doc. 10 em anexo e conforme release cadastrado no
Channel).

• Participação da Ora. Sandra Akemi Shimada Kishi no Seminário "Gestão da Água - A crise
não acabou", realizado no dia 23/03/2016, no edifício-sede da Federação das Indústrias do
Estado de São Paulo - FIESP, na Avenida Paulista, 1313, 15° andar - Espaço Nobre, evento
em que a Ora. Sandra Kishi participou na condição de palestrante e compôs o Painel I
"Eficiência e Transparência na Gestão", bem como participou da cerimônia de entrega da 11a
Edição do Prêmio FIESP de Conservação e Reúso de Água, que ocorreu ao final do
seminário (doc. 11 em anexo e já cadastrado no Channel).

• Participação da Ora. Sandra Akemi Shimada Kishi. no Internacional Visitors Leadership
Program, no tema Urban Water Management, ocorrido nos EUA, no período de 31/03/2016 a
08/04/2016 (doc. 12 em anexo e conforme documentos cadastrados no Channel e que
seguem em anexo - Ofícios, Convite e Portaria de Autorização).
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Propostas de encaminhamento/solução:

-·issinatura do gerente do projeto
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