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ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA MANANCIAIS DO COMITÊ PIABANHA, realizada 1 

no dia 04 (quatro) de agosto de 2022, às 10:00h, de forma não presencial, via plataforma de 2 

videoconferência Google Meet, com a presença de 11 membros da Câmara Técnica, 5 membros do 3 

Comitê Piabanha e 7 convidados (conforme a relação de presença no final da ata), a reunião teve início 4 

às 9h e 30 minutos conduzida pelo Coordenador da Câmara Técnica Mananciais, Markus Stephan 5 

Wolfjdunkell Budzynkz (APEDEMA/RJ).  Pauta: 1. Proposta de mobilização para a microbacia do rio 6 

Vieira, a ser executada em caráter complementar à capacitação prevista no PRISMA. Erika Cortines 7 

(UFRRJ-ITR) explicou que dentro do PRISMA devem selecionar uma ação que vai atuar como 8 

contrapartida e foi definido a ação de capacitação, ressaltando que já está um pouco estruturada e disse 9 

que tem algumas considerações de ações complementares a essa capacitação prevista no PRISMA. Luísa 10 

Cardoso (AGEVAP/ UD2) apresentou brevemente o formulário sobre a contratação de serviço de 11 

mobilização, a fim de estruturar a proposta do David Miller (Assoc.  Amigos PARNASO). Deborah Gama 12 

(AGEVAP/UD2) disse estar se inteirando no PRISMA, mas que notou dificuldades de adesão e está 13 

verificando algumas estratégias para aumentar a adesão do PRISMA de Vieira. Relatou também sobre o 14 

CAR, que todos da região possuem CAR e seria interessante regularizar os existentes, ao invés de buscar 15 

novos endereços para adquirir o CAR. Julieta Paiva (Werner Fábrica de Tecido) disse estar de acordo 16 

com o posicionamento da Deborah. Erika disse que quando começarem a realizar a regulamentação do 17 

CAR, é interessante levar o pessoal as propriedades para ganhar mais credibilidade. Luisa apresentou as 18 

etapas dos processos por meio de uma tabela. Markus Budzynkz (APEDEMA-RJ) perguntou se ainda é 19 

possível incluir mais alguma atividade e sugeriu incluir bancos de sementes e mudas comunitárias. Luisa 20 

disse que as atividades apresentadas já foram definidas no projeto tipo da empresa, mas que pode 21 

rever. Jose Paulo (COPPE/UFRJ) disse que gostaria de saber quem ficará responsável por desenvolver 22 

cada área, os stakesholders. Erika explicou que o PRISMA atua em sete (7) regiões hidrográficas e 23 

possuem uns pacotes prontos de capacitações levando em consideração as características das 24 

localidades. Julieta Paiva disse que se o dinheiro disponível não for utilizado, ele irá se perder e disse 25 

que gosta bastante das propostas do PRISMA, mas elas precisam ser funcionais. Jose Paulo perguntou 26 

se o PRISMA está tendo um bom funcionamento. Luisa disse que finalizaram o diagnóstico e após 27 

definição com o comitê, darão início ao projeto tipo de capacitação e a partir desse ponto que surgiu a 28 

proposta complementar do David Miller. Barbara Pellegrini (APRUPE) sugeriu aproximação com a 29 

Secretária Municipal de Saúde. 2. Informações sobre o Programa de PSA na Região Hidrográfica IV. Erika 30 

relatou que a visita foi no Quilombo Boa Esperança Areal e falou sobre a falta de manutenção da área. 31 

Flávio Monteiro (AGEVAP) apresentou alguns slides com intuito de relembrar sobre o projeto de PSA na 32 
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região que o CEIVAP realizou. Segundo seu relato, o programa de PSA na região foi parecido com os 33 

demais existentes no Brasil e apresentou os municípios contemplados pelo programa de PSA e os 34 

valores que foram empregados. Erika Cortines levantou algumas dúvidas sobre a área de conservação 35 

e o início do projeto. Flávio respondeu aos questionamentos. Erika disse que compreende a dificuldade 36 

de restauração de uma área, pois cada área corresponde a uma velocidade diferente, explicando que o 37 

INEA sugere quatro (4) anos de manutenção e monitoramento das áreas. Flavio disse que realizaram o 38 

projeto dentro do período que consideravam mínimo, que foi de 24 meses com a instalação da 39 

metodologia e avaliação que o INEA utiliza e explicou que os pagamentos executados pela prefeitura 40 

sobre os serviços foram falhos. David Miller perguntou sobres os resultados. Flávio em resposta disse 41 

que foi excluído o monitoramento hidrológico da área na maioria dos projetos, afirmando que seria um 42 

gasto desnecessário no momento. Erika respondendo ao David completou dizendo que após uma vista 43 

na área que as mudas estão vivas, mas a muito capim ainda. Flávio disse que se plantar mal plantado 44 

terá um gasto bem maior devido ao retrabalho para replantar e explicou como é escolhido as áreas para 45 

plantio. Erika disse que é melhor analisar as que vão receber esse tipo de investimento, trabalhar área 46 

de regeneração natural, para que este plantio se torne mais efetivo. Flavio deu sua opinião técnica, 47 

relatando que o maior problema é a parte executiva, tendo que refazer as operações e explicou que 48 

reflorestar uma área não é um trabalho simples, que qualquer pessoa conseguir fazer somente pelo seu 49 

conhecimento em plantação na roça. Disse que o trabalho a ser realizar por eles, que foi demandado 50 

pelo CEIVAP, será divido por item e feito por quem possui expertise comprovada naquela área. David 51 

perguntou se no momento há alguém fazendo algum trabalho para desenvolver uma forma de 52 

sustentabilidade financeira para instalar PSA em Vieira e usou como exemplo o projeto que está sendo 53 

realizado em Areias pelo professor Lázaro Tadeu. Disse que uma possibilidade para conseguir os devidos 54 

recursos é através do Ministério Público, Municipal ou Estadual, como forma de criar um fundo para 55 

que possa estar sustentando PSA na região. Flavio foi breve na resposta, dizendo que não, pois não 56 

houve demanda para esta área da Bacia. André Dantas (Pref. Paty do Alferes) esboçou algumas dúvidas 57 

quanto aos projetos de PSA ou reflorestamento ambiental, se na idealização do projeto levaram em 58 

conta o Atlas do Mananciais do estado do RJ.  Flávio respondeu de maneira clara, dizendo que não, pois 59 

o programa é anterior a publicação do Atlas que foi no ano de 2019. Erika disse que este documento é 60 

muito rico de informações e todos os Planos de Bacia feitos recentemente levaram em consideração 61 

esse documento e retomou o assunto em relação a Vieira e perguntou ao Flávio se de alguma forma foi 62 

pensado um PSA para a região, explicando que seria interessante fazer um PSA com relação ao uso do 63 

solo, vendo esta ação como uma oportunidade para os moradores da região. Disse que sobre o 64 
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Quilombo Boa Esperança é necessário verificar se vale a pena realizar um investimento para 65 

manutenção ou não. Julieta Paiva disse que acredita ser melhor verificar com alguém na região para ver 66 

se podem ficar responsáveis por cuidar da área. Flávio disse que seria interessante que o Comitê 67 

realizasse uma comunicação formal a liderança do Quilombo para relembrá-los sobre a necessidade de 68 

cuidar da área e que o comitê pode dar um suporte caso não tenham condições de arcar com todas as 69 

despesas. Jorge Marques (AGEVAP/UD2) disse que haverá uma reunião com Fiocruz e a Cedro e podem 70 

estar levando esse assunto para poder definir algumas estratégias para esse problema da região. 71 

Barbara Pellegrini disse que devem firmar um acordo com o pessoal responsável pela região em troca 72 

dos recursos oferecidos e falou sobre o trabalho realizado com o auxílio família com relação as 73 

nascentes. David Miller disse que Vieiras enviou cedo as demandas de projeto ao comitê e não entende 74 

o porquê de não ter sido atendido pelo comitê e reforço que o comitê precisa de mais visibilidade. Erika 75 

disse que acha importante e anda discutindo como viabilizar essas demandas do comitê e disse que o 76 

comitê de Paraíba do Sul em São Paulo vai realizar um edital para demandas espontâneas, que isso pode 77 

ser uma possibilidade de trazer as pessoas que já estão atuando. Jose Paulo disse que devem fazer uma 78 

oficina de planejamento para rever todas essas possibilidades e disse que foi convidado a participar em 79 

convenio entre o comitê da Baía de Guanabara e a FAPEPRJ para fazer uma apresentação de como 80 

estava avançando, o qual ver diversos benefícios para todos os comitês após algumas implementações. 81 

3. Eleição para Coordenação e Subcoordenação da CT Mananciais; Erika disse que no momento o 82 

Markus Budzynkz está como coordenador e ela como subcoordenadora, relatando que na última 83 

reunião ele propôs a inversão dos cargos e deixou em aberto para quem tiver interesse de participar 84 

dessa coordenação, não houve nenhuma manifestação contrário, ficando definido a inversão dos 85 

postos. 4. Grupo de Whatspp para uma melhor comunicação da CT Mananciais; Erika explicou a 86 

finalidade do grupo e perguntou se todos aprovam a criação do grupo para interações informais. O 87 

grupo foi aprovado por todos. Informe: a) Nascentes do Paraíba; Erika informou que ocorrerão duas (2) 88 

etapas da expedição e ao final de setembro ocorrerá a terceira expedição, convidando a todos a 89 

participarem.  90 

Encaminhamentos: 1. Dar continuidade a proposta de mobilização indicada na reunião na bacia do 91 

Vieira - Teresópolis/RJ; 2. Foi aprovada a troca da coordenação e subcoordenação, passando a ser Erika 92 

(Coordenadora) e Markus (Subcoordenador); 3. Criação de grupo de WhatsApp para melhor 93 

comunicação da CT Mananciais. 94 

  95 
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Original assinada 

Markus Stephan Wolfjdunkell Budzynkz  

Coordenador da Câmara Técnica Mananciais  
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Reunião encerrada às 12 horas e 10 minutos. Ata lavrada por Jorge Bohrer Marques, Especialista em 98 

Recursos Hídricos da Secretaria Executiva do Comitê Piabanha, AGEVAP - UD2 99 

   Petrópolis (RJ), 04 de agosto de 2022. 100 

Ata aprovada na 10ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Mananciais, realizada no dia 15 de setembro 101 

de 2022, via plataforma de videoconferência Google Meet.  102 
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Lista de Presença: Membros da Câmara Técnica: (APEDEMA/RJ) Markus Stephan Wolfjdunkell Budzynkz, 107 

(CEDAE) Felippe Vasconcellos Simões, (UFRRJ-ITR) Erika Cortines, (EMATER) Margareth Ferreira Costa, 108 

(CEFET/ RJ) Patrícia de Souza Lima, (Prefeitura de Teresópolis) Raimundo Antonio Lopes, (Prefeitura de 109 

Paty do Alferes) André Dantas Martins, (Águas do Imperador) Fabiano Sutter de Oliveira, (Werner 110 

Fábrica de Tecido) Julieta Laudelina de Paiva, (COPPE/UFRJ) José Paulo Soares de Azevedo, (IAB-RJ) e 111 

Claudia Karina Wilberg de Castro Costa, Membros do Comitê Piabanha: (Transportes Única) Rafaela 112 

Facchetti, (APRUPE) Barbara Pellegrini Queiroz, (Associação do Vale do Mata Porcos) Carlos Elysio 113 

Moreira da Fonseca, (ACAMPAR) Vera de Fátima Martins e (IFRJ) José Carlos Fernandes. Convidados: 114 

Flavio Monteiro (AGEVAP) -ITR), David Miller (Assoc.  Amigos PARNASO), Luísa Poyares Cardoso 115 

(AGEVAP/UD2), Victor Montes (AGEVAP), Nathalia Borges (AGEVAP/UD2), Deborah Monteiro da Gama 116 

(AGEVAP/UD2) e Jorge Bohrer Marques (AGEVAP/UD2).  117 


