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REGISTRO DE REUNIÃO 

Data: 23/05/2018 

Reunião: 2ª Reunião do Grupo de Trabalho de Pagamento por Serviços Ambientais - GT PSA  

Grupo: Grupo de Trabalho de Pagamento por Serviços Ambientais 

PARTICIPANTES INSTITUIÇÃO 

Marcelo M. Araki IEF/MG 

Silvia Marie Ikemoto INEA 

Markus Stephan W. Budzynkz  APEDEMA 

Jackson Leandro M. Gonçalves  FUPAC VRB 

André Marques AGEVAP 

Ana Costa AGEVAP 

Juliane Freitas Fundação Grupo Boticário  

Eduardo Araújo IGAM 

Leonardo Diniz Reis Silva  IEF/MG 

Gabriela M. Teixeira AGEVAP 

Flávio Augusto M. dos Santos AGEVAP 

Tipo: Presencial 

Local: AGEVAP 

RELATO DA REUNIÃO 

 

1-  Aprovação do registro da reunião anterior; 

 

A Sra. Marie Ikemoto (INEA) convidou os participantes do workshop para participarem da 2ª Reunião 

do GT PSA. 

 

2- Discussão sobre áreas prioritárias na Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul; 
 

O Sr. André Marques (AGEVAP) disse que gostaria de  abrir a discussão no grupo e sugeriu a 

lebaoração de projetos para recuperação das nascentes do rio original. pensar um projeto que seja de 

PSA que dê volume. O representante da AGEVAP comentou que as estações de tratamento de 

esgoto do CEIVAP não foram concluídas ainda e as obras já passam de 10 anos. Por isso, precisam 

estudar outras alternativas para que não precisem ter o município ou a Caixa como gerenciadores. 

Para concluir pediu que o grupo olhasse com atenção para os projetos de Reservas Particulares do 

Patrimônio Natural (RPPNs).  

 
A Sra. Ana Costa (AGEVAP) perguntou ao Sr. André Marques se ele já pensou como seria o arranjo 

para elaboração desse PSA, pois o que tem sido feito é a contratação de prefeituras. 

 
O Sr. André Marques (AGEVAP) respondeu que já começou a amadurecer a ideia, mas que é preciso 
pensar agora o que é melhor para a bacia e como vai ser feito o desembolso.  
 
O Sr. Eduardo Araújo (IGAM) falou que um caminho é verificar onde existem Reservas Particulares 
do Patrimônio Natural (RPPNs) que estão em áreas prioritárias. Mencionou que o edital deve ter o 
perfil voltado para as áreas com essas características dentro de toda a região da bacia.  
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A Sra. Marie Ikemoto (INEA) disse que foi feito o levantamento das informações e os dados que 
existem já trazem prioridade para restauração de projetos. Lembrou que SP e RJ já têm os 
mananciais mapeados e MG estava fazendo o fechamento. Para encaminhar os resultados para o GT 
seria necessário mais tempo, mas o levantamento evoluiu bastante e não será preciso, a princípio, 
fazer uma contratação para isso. Em relação ao que o Sr. André falou, ela sugeriu que a AGEVAP 
apresente, na próxima reunião,  proposta  de deliberação de como será o GT, para ser discutido 
durante o encontro, e que envie por e-mail uma minuta com a síntese de tudo que foi discutido nos 
dois workshops de PSA. 
 
O Sr. Jackson Leandro (FUPAC VRB) se colocou à disposição para contribuir na construção da 
minuta. 
 
 
3- Assuntos gerais. 
 
A Sra. Marie Ikemoto (INEA) disse que o IEF possui uma vaga no GT PSA e que se os 
representantes tiverem interesse em ocupar o assento, é só confirmar a participação. A Sra. Daiane 
Alves (AGEVAP) irá reenviar a carta que foi enviada ao IEF  solicitando a indicação de representante 
do referido Instituto. 
 
 
ENCAMINHAMENTOS: 
 
Os membros agendaram a próxima reunião do GT para o dia 4 de julho, quarta-feira, posteriormente 
a reunião foi marcada para o dia 18 de julho de 2018. 

 

Início: 16h Encerramento 16h30 

Registro da reunião elaborado por: AGEVAP 

 


