REUNIÃO TÉCNICA DO PROJETO QUALIDADE DA ÁGUA
DIA 07/03/2016 – PRR DA 3ª REGIÃO
PAUTA
14h – Abertura: Escopos da reunião: Sandra Kishi
· Mediador dos painéis: Marcelo Drügg Barreto Vianna
· Relatoria: Fabíola Beda, gerente adjunta do PQA
14:05- Manual de Atuação para a Melhoria da Qualidade das Águas: Lilia Toledo Diniz
Painel I: Poluição Hídrica. Estado da arte e críticas.
· Quais os critérios e diretrizes para a escolha de parâmetros mínimos de enquadramento e de
qualidade em determinada bacia (rios e mananciais)?
· Experiências negativas/positivas e expectativas de alcance das metas de qualidade da água em
médio (10 anos) e longo prazo (20 anos)
· Considerando a questão da segurança hídrica e riscos à saúde como devem ser trabalhados estes
prazos do enquadramento? De que forma? Quais parâmetros oferecem riscos à saúde da população
e devem ser monitorados de imediato? Quais os riscos associados? Qual a tecnologia capaz de
garantir o controle do impacto associado ao referido parâmetro? Quais os riscos associados à
utilização de químicos no tratamento da água?
Cada expositor terá 7 minutos para as suas apresentações.
Apresentação da metodologia dos trabalhos: Facilitadora: Lilia Diniz
Expositores:
· Dejanira de Franceschi de Angelis (Professora Adjunta do Departamento de Bioquímica e
Microbiologia do Instituto de Biociências – UNESP, Campus de Rio Claro/SP) e Derlene Attili de
Angelis (Pesquisadora DRM/Curadora CBMAI – Coleção Brasileira de Micro-organismos de
Ambiente e Indústria – Paulínia/SP)
· Adacto Otoni (Professor Adjunto do Departamento de Engenharia Sanitária e do Meio Ambiente
da Universidade do Estado do Rio de Janeiro - DESMA /UERJ e Coordenador do Curso de PósGraduação "Lato Sensu" em Engenharia Sanitária e Ambiental da UERJ)
· Eduardo Bertoletti (Doutor em Saúde Pública/USP, Membro da Sociedade Brasileira de
Ecotoxicologia) e Alexandre Arenzon (Membro da Sociedade Brasileira de Ecotoxicologia )
· Ruddi de Souza (Presidente da ABIMAQ e da Veolia)

· Telma Nery (Pesquisadora do INCOR/USP e O Capítulo Latino Americano e Caribe da Sociedade
Internacional de Epidemiologia Ambiental)
15h30 – Debates do Painel I:
16h - Painel II: Desatando nós e fazendo acontecer...
· Quais os desafios na implementação da despoluição, do saneamento e abastecimento, focando a
saúde pública e as metas progressivas de qualidade?
· Por que não acontece?
Cada expositor terá 7 minutos para as suas apresentações.
Facilitadora: Sandra Kishi - 3 min
Expositores:
· Sérgio Rodrigues A. Soares (Superintendente de Planejamento de Recursos Hídricos – SPR da
Agência Nacional de Águas - ANA)
· Nelson Menegon Junior (Gerente da Divisão de Qualidade das Águas e do Solo da CETESB)
· Adriana Isenburg (Coordenadora da Câmara Técnica do Plano de Bacias dos Comitês PCJ e
Gerente de Integração e Desenvolvimento Tecnológico da SANASA - Campinas/SP)
· gestores ambientais e de recursos hídricos
· prestadores de serviços de abastecimento e tratamento de água
Painel de Debates:
· Ivan Carneiro Castanheiro (Promotor de Justiça/GAEMA PCJ-MP/SP)
· Luís Fernando Cabral Barreto Junior (Promotor de Justiça/MA e Presidente da ABRAMPA)
· Alexandre Camanho de Assis (Procurador Regional da República da 1ª Região e Membro do
Fórum Nacional de Recursos Hídricos do CNMP)
· José Alexandre Maximino Mota( Promotor de Justiça/ GAEMA/RJ)
· Rodrigo Sanches Garcia (Promotor de Justiça/GAEMA/Campinas-SP)
· Ricardo Manuel Castro (Promotor de Justiça/GAEMA/Cabeceiras-SP)
· Alexandra Facciolli Martins (Promotora de Justiça/GAEMA- Piracicaba-SP)
· Membros do Ministério Público Federal e Estadual convidados

17h20 - Rodada de Debates finais
18:00 h – Conclusões e apresentação do Manual de Atuação para Qualidade da Água do MPF

********************************************************************************
*******************************
Observações e comentários gerais sobre a reunião do dia 7 de março:
Para o êxito dos trabalhos, até o dia 29.2, em relação à tabela anexa, aguarda-se dos:
a) Membros dos Ministérios Públicos Federal e Estadual, ouvindo-se seus analistas periciais e/ou
assistentes técnicos, indicação dos parâmetros em amarelo na tabela, conforme impactos
ambientais:
b) dos experts e pesquisadores: correção da tabela, ajustes de interpretação de parâmetros já
indicados e complementação dos parâmetros faltantes (destaques em amarelo, à luz das observações
em vermelho).
O retorno com as indicações dos parâmetros na tabela (em amarelo) e suas confirmações de
participação no dia 7.3 podem ser encaminhadas para Fabiola Beda (fbeda@mpf.mp.br), copiandome (sandrakishi@mpf.mp.br).
Permanecemos no aguardo de suas sugestões, dúvidas ou considerações em torno da tabela e
encaminhamentos para a reunião.
Desde já o agradeço por sua atenção.
Cordiais abraços,
SANDRA AKEMI SHIMADA KISHI
Procuradora Regional da República
Gerente do Projeto Qualidade da Água 4ª CCR/MPF
Coordenadora Adjunta do Forum Nacional de Recursos Hídricos do Conselho Nacional do
Ministério Público - CNMP
Ministério Público Federal - Procuradoria Regional da República 3ª Região
Tels: (11) 2192-8799; (11) 2192-8850
cel: (11) 98898-4934, sandrakishi@mpf.mp.br

