
 

1 
 

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA MANANCIAIS DO COMITÊ PIABANHA, realizada 1 

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

videoconferência Google Meet, com a presença de sete membros da Câmara Técnica, três membros do 3 

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

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

Wolfjdunkell Budzynkz (APEDEMA/RJ).  Pauta: 1. Aprovação da ata da 3ª Reunião Ordinária da Câmara 6 

Técnica Mananciais. A ata foi aprovada pelos membros. 2. Proposta de Regulamentação do Cadastro 7 

Estadual de Iniciativas para Proteção e Recuperação de Mananciais (CERHI-RJ). Erika Cortines (UFRRJ) 8 

explicou que foi solicitada a inclusão desse item, pois na Câmara Técnica de Infraestrutura Verde do 9 

CERHI está sendo discutida a proposta de regulamentação do Cadastro Estadual de Iniciativas para 10 

Proteção e Recuperação de Mananciais. Falou que encaminhará a minuta de resolução que versa sobre 11 

o tema e outras informações para todos os membros, para contribuições. 3. Andamento do Programa 12 

Mananciais do CEIVAP. Luísa Cardoso (AGEVAP/UD2) relembrou que a resolução já foi publicada com 13 

priorização da microbacia de Viera. Foi solicitado ao CEIVAP o cronograma atualizado para ser repassado 14 

aos membros, e de acordo com o mesmo, a princípio as atividades de elaboração do Prisma serão 15 

iniciadas em janeiro de 2022 – podendo ser adiantado, dependo do andamento dos demais – e a 16 

conclusão da primeira etapa está prevista para março de 2022. Ela também informou que está em 17 

andamento o acordo de cooperação técnica com a EMATER, houve a elaboração de uma minuta que 18 

está aberta para contribuições. E em paralelo foi sinalizado a Prefeitura de Teresópolis que em setembro 19 

deverá ser realizada uma reunião para alinhamento com a Secretária de Meio Ambiente e Agricultura 20 

para identificar os papéis de cada um ao longo do desenvolvimento do projeto, assim como ser firmada 21 

uma parceria. Erika Cortines complementou que a parceria com a prefeitura pode ser interessante para 22 

o desenvolvimento de ações referente a coleta de resíduos e outros aspectos do saneamento que sejam 23 

interessantes para a reunião. Margareth Costa (EMATER) disse que apesar de não ter tido ciência das 24 

reuniões com a diretoria da Emater, gostaria de salientar que os trabalhos do Programa Rio Rural se 25 

estenderam por toda a área de atuação do Comitê. 4.  Apresentação sobre águas subterrâneas - Prof. 26 

Décio Tubbs (UFRRJ), Coordenador da Câmara Técnica Águas Subterrâneas do CERHI-RJ. Erika Cortines 27 

explicou que essa apresentação tem o intuito de identificar ações que possam ser desenvolvidas na área 28 

de atuação do Comitê. Décio Tubbs (UFRRJ) explicou que na CTAS foi desenvolvido inicialmente um 29 

trabalho de qualificação e agora está sendo elaborado um plano de trabalho para esse ano e para o 30 

início do ano que vem, que pode ser compartilhado com o Comitê. De acordo com ele, as águas 31 

subterrâneas são essências para a vida, não apenas por abastecerem as cidades e o campo e servirem 32 
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Original assinada 

Markus Stephan Wolfjdunkell Budzynkz  

Coordenador da Câmara Técnica Mananciais  

de insumo para diversas atividades econômicas, mas também por sustentarem vários sistemas 33 

aquáticos. A percepção da sociedade sobre a existência desse recurso é pequena, mesmo nos 34 

municípios ou setores econômicos onde essas águas constituem a principal fonte hídrica, por falta de 35 

informações. Ressaltou também, que a disponibilidade água superficial apesar da regularização do fluxo 36 

de água dos rios, é garantida pela contribuição de água dos aquíferos, que representam o fluxo de base 37 

da maior parte dos rios. Continuou a apresentação fornecendo diversas informações importantes sobre 38 

o tema e, após a explanação, foi aberto espaço para perguntas. Foi realizado extenso debate e realizadas 39 

perguntas. Todos os membros agradeceram a apresentação realizada pelo professor, o convidaram para 40 

participar do Comitê e solicitaram autorização para publicar o vídeo da palestra no canal do Comitê no 41 

YouTube. O Prof. Décio Tubbs falou que as apresentações por ele realizadas em espaços como o do 42 

Comitê são públicas e autorizou a publicação do vídeo. 43 

 44 

Encaminhamentos: 1. Estender o prazo para contribuições no ACT da EMATER; 2. Encaminhar a 45 

apresentação do Prof. Décio aos membros e publicar o vídeo no canal do YouTube.  46 

 47 

Reunião encerrada às 17 horas e 00 minutos. Ata lavrada por Luísa Poyares Cardoso, Especialista em 48 

Recursos Hídricos da Secretaria Executiva do Comitê Piabanha, AGEVAP - UD2. 49 

  Petrópolis (RJ), 19 de agosto de 2021. 50 

Ata aprovada na 5ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Mananciais, realizada no dia 13 de outubro 51 

de 2021, via plataforma de videoconferência Google Meet.  52 

 53 

 54 

 55 

 56 

Lista de Presença: Membros da Câmara Técnica: (APEDEMA/RJ) Markus Stephan Wolfjdunkell Budzynkz;  57 

(Werner Fábrica de Tecidos S.A.) Julieta Laudelina de Paiva, (CEDAE) Felippe Vasconcellos Simões, 58 

(UFRRJ-ITR) Erika Cortines, (EMATER) Margareth Ferreira Costa, (APEA) Claudia Karina Wilberg e (CEFET/ 59 

RJ) Patrícia de Souza Lima. Membros do Comitê Piabanha: (Transp. Única), Rafaela Facchetti, 60 

(ACAMPAR/RJ) Vera de Fátima Martins e (ADEFIMPA) Luís Eduardo Amorim Ramos. Convidados: Décio 61 

Tubbs Filho (UFRRJ), Marcelo Rodrigues (Pref. de Teresópolis), Cátia de Almeida Macedo Gonzaga 62 

(ACERDAT-RJ), Victor Machado Montes (AGEVAP/UD2), Luísa Poyares Cardoso (AGEVAP/UD2), Nathália 63 

Borges Bartoli Ferreira (AGEVAP/UD2).  64 


