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COMISSÃO DO MEIO AMBIENTE 

 

Resolução CNMP nº 145, de 14/06/2016 

Emenda Regimental nº 20, de 25/02/2019 

 

 

RELATÓRIO  

 

Data: 30 e 31/01/2020 

Local: Sede do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) 

 

 

DIA 30 DE JANEIRO DE 2020: 

 

No dia 30 de janeiro de 2020, às 11 horas, foi realizada reunião entre as membras 

auxiliares da Comissão do Meio Ambiente (CMA) do CNMP Tarcila Santos Britto Gomes e 

Vanessa Goulart Barbosa, e o Coordenador do Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio 

Ambiente (CAOMA) do MPRJ André Constant Dickstein, na sedo do MPRJ, no Rio de Janeiro/RJ.  

Aberta a reunião, as membras da CMA afirmaram que um dos eixos que a comissão 

pretende trabalhar nos anos de 2020/2021 é o fomento, fortalecimento e unificação da atuação do 

Ministério Público na implementação da Política Nacional de Saneamento. 

O Coordenador do CAOMA declarou que no ano de 2019 trabalhou na construção do 

Manual de Atuação Funcional do MPRJ na temática do Saneamento Básico: Água, Esgoto e 

Drenagem, que será lançado no evento amanhã sobre o tema. 

Outrossim, explicitou que o CAOMA e a Coordenação de Análises, Diagnósticos e 

Geoprocessamento do MPRJ desenvolveram o Painel do Saneamento Básico, uma ferramenta 

eletrônica que compila dados e emite relatórios sobre a situação do saneamento básico de cada 

município do Estado, que foi estruturada com o objetivo de apoiar e subsidiar a atuação dos membros 

e peritos do MPRJ com indicadores. 

Esclareceu que o MPRJ adquiriu o sistema ArcGIS para o desenvolvimento do painel, 

que tem como fonte de dados o SNIS (Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento), IBGE 

(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), INEA (Instituto Estadual do Ambiente do Rio de 

Janeiro) e outros dados abertos, bem como informações solicitadas pelo CAOMA aos gestores 

municipais mediante questionário eletrônico, com base na LAI (Lei de Acesso à Informação). Disse 

ainda que pretendem ampliar as fontes de dados que alimentam o Painel. 

Acrescentou que o painel não tem acesso restrito aos integrantes do MPRJ, podendo 
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também ser acessado pelo público em geral, a fim de fortalecer o controle social. 

As membras da CMA declararam que pretendem formular um acordo de cooperação 

técnica entre o CNMP e o MPRJ, com o intuito de compartilhar o painel com outras unidades e 

ramos do Ministério Público brasileiro. 

Também afirmaram que será realizada oficina de trabalho com os membros 

colaboradores para discussão de estratégias de atuação nacional do MP para implementação do 

saneamento básico, tendo em vista que várias cidades do Brasil passam por sérios problemas nesse 

setor, que está muito longe de atingir a meta legal de universalização do serviço, bem como para 

orientação acerca do novo marco legal do saneamento básico, que está em trâmite no Congresso 

Nacional. 

Em seguida, foi realizada visita técnica nas dependências da sede do MPRJ. 

 

 

No mesmo dia, às 14 horas, foi realizada reunião entre as membras auxiliares da CMA, o 

Procurador-Geral de Justiça do MPRJ José Eduardo Gussem, o Coordenador do CAOMA e servidores 

do GATE - Grupo de Apoio Técnico Especializado e da CADG - Coordenação de Análises, 

Diagnósticos e Geoprocessamento, ambos do MPRJ, conforme a lista de presença em anexo.  

Na oportunidade, foi feita apresentação do Painel pelo servidor Luiz Roberto Aroeira, da 

CADG/MPRJ. 

O intuito da reunião foi conhecer e traçar metas de disseminação do novo sistema de 

coleta e tratamento de dados do saneamento para subsidiar e orientar a atuação dos órgãos de 

execução ministerial na temática do saneamento básico (Lei Federal nº 11.445/2007).  

A notícia da reunião foi publicada no site do CNMP: 

https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/12885-comissao-do-meio-ambiente-do-cnmp-

conhece-ferramenta-do-mp-rj-que-reune-dados-sobre-saneamento 

 

DIA 31 DE JANEIRO DE 2020: 

 

No dia 31 de janeiro de 2020, das 9 às 13 horas, as membras auxiliares participaram do 

evento “Ações Institucionais do MPRJ para o Saneamento Básico – Água, Esgoto e Drenagem”, na 

sede do MPRJ, oportunidade em que ocorreu o lançamento do Manual de Atuação Funcional do 

MPRJ no Saneamento Básico, do Painel do Saneamento Básico e da Revista Digital IERBB “Vozes 

para o Saneamento Básico: água, esgoto e drenagem” (programação em anexo). 

https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/12885-comissao-do-meio-ambiente-do-cnmp-conhece-ferramenta-do-mp-rj-que-reune-dados-sobre-saneamento
https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/12885-comissao-do-meio-ambiente-do-cnmp-conhece-ferramenta-do-mp-rj-que-reune-dados-sobre-saneamento
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No evento, foi feita apresentação do Painel do Saneamento Básico pelo servidor Luiz 

Roberto Aroeira, da CADG/MPRJ, bem como foi realizada exposição sobre “Orçamento Público e 

Saneamento Básico”, pela Auditora do TCE/RJ Karine Veiga Tomaz e palestra sobre “Saneamento 

Básico na Região Metropolitana do RJ”, pela Promotora de Justiça Júlia Miranda. 

Após, foi montada mesa com os autores de diversos artigos da Revista “Vozes para o 

Saneamento Básico”, dentre eles o Promotor de Justiça do MPRJ Murilo Nunes de Bustamante, o 

Presidente da ONG Trata Brasil Édison Carlos e a Professora de Urbanismo da UFRJ Ana Lucia 

Britto. 

Na oportunidade, também foi assinado termo de cooperação técnica entre o MPRJ e a 

Agenersa – Agência Reguladora de Energia e Saneamento do Estado do Rio de Janeiro, a fim de 

possibilitar o compartilhamento de dados da agência para alimentar o Painel do Saneamento Básico. 

Os produtos podem ser acessados no portal do MPRJ: https://www.mprj.mp.br/conheca-

o-mprj/areas-de-atuacao/meio-ambiente/evento-saneamento-basico 

 

 

Vanessa Goulart Barbosa 

Membra Auxiliar da CMA-CNMP 

 

Tarcila Santos Britto Gomes 

Membra Auxiliar da CMA-CNMP 
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