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ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA MANANCIAIS DO COMITÊ PIABANHA, realizada 1 

no dia 19 (dezenove) de maio de 2021, às 14h, de forma não presencial, via plataforma de 2 

videoconferência Google Meet, com a presença de cinco membros da Câmara Técnica, quatro membros 3 

do Comitê Piabanha e quatro convidados (conforme a relação de presença no final da ata), a reunião 4 

teve início às 14H10min conduzida pelo Coordenador da Câmara Técnica Mananciais, Markus Stephan 5 

Wolfjdunkell Budzynkz (APEDEMA/RJ). Pauta: 1. Abertura: Markus Budzynkz (APEDEMA) iniciou a 6 

reunião, comunicando com pesar o falecimento de Robson Batista da Silva da Associação dos 7 

Produtores Rurais do Bonfim e, solicitou registro de pesar em ata. 2. Aprovação da pauta e Ata da 2ª 8 

Reunião Ordinária: Os membros aprovaram ambos os itens. 3. Definição de novo subcoordenador da 9 

CT Mananciais: Markus perguntou se algum membro manifestou interesse em assumir a 10 

Subcoordenação. Victor Montes (AGEVAP/UD2) respondeu que não. Markus consultou os membros da 11 

CT Mananciais presentes e, os mesmos definiram Erika Cortines como subcoordenadora da CT 12 

Mananciais. 4. Aprovação da hierarquização das Microbacias dentro da Sub-bacia do Rio Preto: Luísa 13 

Cardoso (AGEVAP/UD2) apresentou um breve histórico sobre a discussão como a definição da sub-bacia 14 

do Rio Preto como prioritária a partir do estudo apresentado pela empresa Água e Solo em Reunião 15 

Extraordinária 04/03; apresentação do estudo de priorização das microbacias dentro da sub-bacia do 16 

Rio Preto em 2ª Reunião Ordinária – 24/03 e, envio do memorial descritivo pela empresa Água e Solo 17 

22/04 – com a inclusão do critério solicitado pelo Comitê – de microbacias contíguas com as de outra já 18 

selecionada pelo Comitê R2R. Victor informou que o memorial descritivo e a resolução foram 19 

previamente disponibilizados para análise. Victor apresentou o conteúdo da minuta de resolução CBH-20 

PIABANHA que dispõe sobre a aprovação da indicação da microbacia alvo na Região Hidrográfica IV 21 

(PIABANHA) para participação no 1º ciclo do Programa de Investimentos em Serviços Ambientais para 22 

a Conservação e Recuperação de Mananciais – Programa Mananciais do CEIVAP. A resolução 23 

considerou: (I) A Deliberação CEIVAP n° 276, de 12 de novembro de 2019, que estabeleceu o Programa 24 

de Investimentos em Serviços Ambientais para a Conservação e Recuperação de Mananciais – Programa 25 

Mananciais; (II) A metodologia de seleção e priorização de áreas para o Programa Mananciais do CEIVAP 26 

desenvolvida pela Secretaria do Programa Mananciais; (III) As informações de diagnóstico constantes 27 

no Plano de Recursos Hídricos do CBHPIABANHA e do Atlas dos Mananciais de Abastecimento Público 28 

do Estado do Rio de Janeiro; (IV) A análise participativa realizada pela Câmara Técnica Mananciais do 29 

CBH-PIABANHA da aplicação da metodologia de seleção de microbacias para a região hidrográfica do 30 

CBHPIABANHA; (IV)O disposto no “Memorial Descritivo Referente à Priorização de Sub-bacias e 31 

Microbacias no âmbito do CBH Piabanha”, apresentado no Anexo 1.  E, resolve: Art. 1º. Estabelecer a 32 



 

2 
 

sub-bacia do rio Preto como sub-bacia prioritária para ser contemplada no 1º ciclo do Programa 33 

Mananciais do CEIVAP. Art. 2º. Definir a seguinte hierarquização das microbacias da sub-bacia prioritária 34 

para serem contempladas no 1º ciclo do Programa Mananciais do CEIVAP: I - Rio Vieira; II - Rio Formiga; 35 

III - Rio dos Frades (norte); IV - Rio dos Frades (sul); V - Rio das Bengalas (norte); VI - Córrego Sujo; VII - 36 

Rio das Bengalas (sul); VII - Rio das Bengalas (oeste).  Art. 3º. Estabelecer a microbacia do “rio Vieira” 37 

como a microbacia alvo para o 1º ciclo do Programa Mananciais do CEIVAP. Parágrafo único. A 38 

ocorrência de qualquer fato impeditivo à execução das atividades do Programa Mananciais na 39 

microbacia alvo indicada, quando devidamente justificada à Secretaria do Programa Mananciais e à 40 

Câmara Técnica Mananciais do CBH-PIABANHA, e que demandar a substituição da microbacia alvo 41 

deverá considerar a hierarquização apresentada no Art. 2º desta Resolução. Art. 4º. Uma vez concluído 42 

o “Projeto Participativo de Incremento de Serviços Ambientais na Microbacia Alvo – PRISMA” serão 43 

definidas estratégias para cofinanciamento da execução das intervenções na microbacia alvo com 44 

recursos do CBH-PIABANHA, conforme o Plano de Aplicação Plurianual do Comitê Piabanha (2020-45 

2025). Art. 5º. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação. Luísa apresentou as inclusões 46 

no memorial descritivo. Victor disse que havendo aprovação do memorial e resolução, as versões 47 

revisadas serão encaminhadas para aprovação do Plenário. Markus solicitou que antes do envio ao 48 

Plenário, o material seja encaminhado por e-mail para os membros da CT e convidados para última 49 

análise.  Erika questionou se os valores mínimos ou limites de contrapartida para o Programa Mananciais 50 

foram estabelecidos. Victor respondeu que a resolução dispõe que o comitê irá realizar contrapartida 51 

financeira, mas não informa o valor dessa, pois ainda não há valores definidos. Disse ainda que foi 52 

realizada uma consulta ao Flavio Monteiro (AGEVAP/CEIVAP) e de acordo com as informações, somente 53 

após iniciado o projeto será possível estimar o valor da contrapartida. Erika falou que será investido em 54 

cada PRISMA cerca de R$ 2.500.000,00. Rafaela sugeriu que seja estabelecido um limite de 55 

contrapartida de até 20% do valor total do investimento, com valor máximo de R$ 500.000,00. Victor 56 

disse que novas consultas podem ser feitas e, sobre o planejamento do comitê, pode ser estabelecido 57 

um valor previamente, mas que esse poderia ser modificado com base nos dados do projeto. Julieta 58 

perguntou se o CEIVAP é responsável pela realização de todos os ciclos do programa. Erika respondeu 59 

que sim. Luísa informou que o montante disponibilizado pelo CEIVAP é na ordem de R$ 2.500.000,00 60 

para intervenções em cada PRISMA. E, com a realização do diagnóstico o comitê pode ampliar ou reduzir 61 

o escopo do projeto. Markus solicitou que a consulta ao CEIVAP seja realizada. Erika solicitou que seja 62 

consultado também, se a contrapartida do CBH será antes ou durante a implementação do projeto. 63 

Luísa informou que solicitará mais esclarecimentos sobre as contrapartidas do Programa Mananciais.  64 
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Original assinada 

Markus Stephan Wolfjdunkell Budzynkz  

Coordenador da Câmara Técnica Mananciais  

Markus questionou e solicitou para que as próximas reuniões agendadas sejam realizadas no período 65 

da manhã. 5. Encerramento: Os membros concordaram com a solicitação. Markus agradeceu a 66 

participação de todos e encerrou a reunião.  67 

Encaminhamentos: 1. Enviar e-mail solicitando manifestação de interesse em continuar na CT ou não e 68 

pedir indicação também ao Poder Público; 2. Foi aprovada a minuta de Resolução e Memorial Descritivo, 69 

e solicitado o envio da versão revisada para a Câmara Técnica; 3. Solicitar esclarecimentos ao CEIVAP 70 

sobre como se dará o aporte de contrapartida do Comitê, como valores, vinculação às etapas, etc. 4. Foi 71 

definida como Subcoordenadora da CT Mananciais, Erika Cortines; 5. Agendar as próximas reuniões 72 

sempre às 10h. 73 

Reunião encerrada às 14 horas e 50 minutos. Ata lavrada por Luísa Poyares Cardoso, Especialista em 74 

Recursos Hídricos da Secretaria Executiva do Comitê Piabanha, AGEVAP - UD2. 75 

  Petrópolis (RJ), 19 de maio de 2021. 76 

Ata aprovada na 4 ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Mananciais, realizada no dia 19 de agosto de 77 

2021, via plataforma de videoconferência Google Meet.  78 
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Lista de Presença: Membros da Câmara Técnica: (APEDEMA/RJ) Markus Stephan Wolfjdunkell Budzynkz;  83 

(Werner Fábrica de Tecidos S.A.) Julieta Laudelina de Paiva, (Águas do Imperador) Neylton Antonio 84 

Maluf Júnior, (CEDAE) Felippe Vasconcellos Simões e (UFRRJ-ITR) Erika Cortines. Membros do Comitê 85 

Piabanha: (CEFET/ RJ) Patrícia de Souza Lima, (Transp. Única), Rafaela Facchetti, (ACAMPAR/RJ) Vera de 86 

Fátima Martins e (ADEFIMPA) Sebastião Martins de Medeiros Filho. Convidados: Guilherme Campbell 87 

(Convidado), Victor Machado Montes (AGEVAP/UD2), Luísa Poyares Cardoso (AGEVAP/UD2), Beatriz 88 

Motta Gonçalves (AGEVAP/UD2).  89 


