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ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA MANANCIAIS DO COMITÊ PIABANHA, realizada 1 

no dia 15 (quinze) de setembro de 2022, às 14h, de forma não presencial, via plataforma de 2 

videoconferência Google Meet, com a presença de 6 membros da Câmara Técnica Mananciaise 2 3 

convidados (conforme a relação de presença no final da ata), a reunião teve início às 14h conduzida pela 4 

Coordenadora da Câmara Técnica Mananciais, Erika Cortines (UFRRJ-ITR). Pauta: 1. Aprovação da Ata 5 

da 9° Reunião da CT Mananciais. Erika Cortines explicou que repassou algumas considerações sobre a 6 

ata para Jorge Bohrer (AGEVAP/UD2) fazer correções, com os ajustes no texto, a ata foi aprovada pelos 7 

membros. 2. Discussão sobre a proposta de mobilização na Bacia do Rio Vieira. Jorge Bohrer 8 

(AGEVAP/UD2) relatou a importância da reunião presencial na UD2 com José Paulo e David Miller para 9 

o entendimento da demanda, como o trabalho pode ser vinculado com o PRISMA, além disso, para ver 10 

como ele pode ser articulado em conjunto. Foram discutidas propostas de mobilização na bacia do rio 11 

Vieira pensar de que forma será definido uma proposta de contratação de uma empresa para prestação 12 

de serviço desta natureza. Jorge comentou sobre a reunião com Flávio Monteiro (AGEVAP/CEIVAP), 13 

sobre as ações do PRISMA e o seu andamento, explicou que as adesões serão realizadas de forma 14 

contínua durante o projeto e também informou que existe o cronograma do PRISMA e que a empresa 15 

de mobilização contratada precisa acompanhar o Projeto do PRISMA. Falou que a perspectiva é que até 16 

outubro seja publicado o ato convocatório para contratação de empresas do ramo de serviços 17 

agroflorestais para o projeto. Desta forma, o objetivo da proposta de mobilização desenvolvida é 18 

aumentar os participantes do PRISMA. David Miller sugeriu dar início às capacitações iniciais, com 19 

reuniões menores com representantes locais, realizadas pelos próprios membros do Comitê e 20 

funcionários da UD2.Erika Cortines acrescentou sua opinião sobre buscar novas parcerias de 21 

capacitação junto às associações de produtores. Patrícia Souza Lima (CEFET) complementou sobre a 22 

importância das ações que envolvam os membros do Comitê e os acompanhamentos das empresas. 23 

André Dantas acrescentou uma sugestão de parceria com a prefeitura dos municípios como a Secretaria 24 

de Meio Ambiente. Após as discussões, Erika encaminhou o item para aprovação. Foi aprovado o Pedido 25 

de Cotação para contratação de empresa de educação, capacitação e comunicação para o local. 3. 26 

Fomentar o PSA na bacia do Rio Vieira. Erika Cortines explicou que se trata de uma discussão proposta 27 

pelo David Miller. David Miller apresentou algumas sugestões para discutir a criação de PSA como 28 

projeto piloto em Vieira, com o objetivo de recompensar certos serviços ambientais prioritários para a 29 

região, quais serviços ambientais devem ser recompensados, quais tipos de recompensa devem ser 30 

disponibilizados e quais fontes financeiras podem contribuir para a sustentabilidade financeira do PSA. 31 

Erika falou que para a bacia do Rio Vieira considera mais interessante seguir modelos da ANA para os 32 
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PSA, por serem pequenas propriedades que deveriam ter um período de maior duração e que concorda 33 

em pensar na possibilidade de lançar um projeto piloto em Vieira. Felipe Vasconcellos (CEDAE) 34 

questionou sobre quem deve instituir as fontes de financiamento do PSA, dizendo que poderiam entrar 35 

em contato com a EMATER e ver quais são as possíveis fontes de financiamento. David Miller solicitou 36 

que seja encaminhada a apresentação realizada na reunião para os membros. Felippe comentou que o 37 

Comitê pode redirecionar algum recurso efetivamente para os produtores para dar seguimento a esse 38 

planejamento e mobilizar um público maior, levando mais propostas para a plenária para evoluir a 39 

questão. David concordou com Felippe e acrescentou que gostaria de ver o PSA ser instalado no Rio 40 

Vieira, acreditando que será importante e irá trazer uma oportunidade de ser replicado em outros 41 

lugares, expandindo mais parcerias e aumentando os projetos de pagamento por serviços ambientais. 42 

Erika também concordou que o Rio Vieira tem potencial para ser essa área demonstrativa, e que o 43 

Comitê já aprovou um montante de R$ 500 mil para a contrapartida do prisma, sendo que até o 44 

momento só serão utilizados R$90 mil, podendo ser utilizado recurso para outras ações, como o PSA. 45 

Informe: a) Andamento do Projeto de Lei de proteção e recuperação de nascentes em Petrópolis. Jorge 46 

Bohrer apresentou o andamento dos Projetos de Lei referentes aos assuntos da CT, como o Projeto de 47 

Lei de proteção e recuperação de nascentes em Petrópolis.  48 

Encaminhamentos: 1. Elaboração do Pedido de Cotação para atividades de comunicação-pedagógica-49 

capacitação, com vistas a incentivar novas adesões junto ao PRISMA na bacia do Vieira. 2. Articular junto 50 

a eventuais parceiros sobre a possibilidade de auxiliar o STR na elaboração de CAR para eventuais 51 

interessados na bacia do Vieira. 3. Avaliar viabilidade no PAP para destinação de recursos para o 52 

pagamento. Avaliar possibilidades de estudos e proposições junto às Instituições de Pesquisa para 53 

aperfeiçoar a política pública.  54 

Reunião encerrada às 12 horas e 10 minutos. Ata lavrada por Jorge Bohrer, Especialista em Recursos 55 

Hídricos da Secretaria Executiva do Comitê Piabanha, AGEVAP - UD2. 56 

Petrópolis (RJ), 15 de setembro de 2022. 57 

Ata aprovada na 11ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Mananciais, realizada no dia 17 de novembro 58 

de 2022, via plataforma de videoconferência Google Meet.  59 
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Lista de Presença: Membros da Câmara Técnica: (UFRRJ-ITR) Erika Cortines, (CEDAE) Felippe 65 

Vasconcellos Simões, (Águas do Imperador S/A) Fabiano Sutter de Oliveira, (IAB-RJ) Claudia Karina 66 

Wilberg de Castro Costa e (CEFET/RJ) Patrícia Ferreira de Souza Lima. Membros do Comitê Piabanha: 67 

(Prefeitura de Teresópolis) Marcelo Rodrigues, (ACAMPAR) Vera de Fátima Martins, (Prefeitura de Paty 68 

do Alferes) José Maria Soares Filho, (AGEVAP/UD2) Jorge Bohrer e (AGEVAP/UD2) Deborah Monteiro. 69 

Convidados: (Assoc.  Amigos PARNASO) David Miller e (NOVAMOSANTA) Jorge de Botton. 70 


