
Ata da Primeira reunião de Trabalho do Conselho Gestor  
da microbacia do alto Rio Preto 

 
Às dez horas da manhã do dia 17 de novembro de 2005 foi aberta, na escola 

Roberto Bühler, em Maringá-MG, a primeira reunião de trabalho do Conselho Gestor da 
micro bacia do alto Rio Preto. A reunião começou com a presença de 16 conselheiros entre 
titulares e suplentes. Também participaram da reunião membros de instituições parceiras do 
Programa de Gestão Sócio Ambiental na APA da Mantiqueira.  

Foi apresentada pela entidade coordenadora do Programa, a Crescente Fértil, uma 
proposta de Regimento Interno para discussão pelo Conselho Gestor. Seguiu-se o exame 
dos artigos do regimento e foram propostos ajustes em dois artigos para melhor adequação 
ao funcionamento operacional do Conselho. Também foram propostas modificações quanto 
à prática de renovação, permanência ou destituição dos membros do Conselho.  O 
regimento interno com respectivas alterações foi aprovado por unanimidade com o voto de 
14 conselheiros titulares e dois suplentes representando os titulares.  Ficou definido 
também que a coordenação executiva será composta de quatro membros. Foi solicitado 
pelos membros do Conselho um prazo até o dia 29 de novembro, quando acontecerá a 
próxima reunião de trabalho, para a escolha dos nomes que irão compor a coordenação 
executiva.  

Numa segunda etapa foram distribuídos, pela entidade coordenadora, o material 
para discussão pelos conselheiros contendo explicações sobre um Plano Gestor e a listagem 
das diretrizes construídas ao longo do Programa de Gestão. Também foi mostrado um 
quadro de acompanhamento do Plano Gestor que constará de diretriz, objetivos, estratégia, 
atividades, responsabilidade e prazo de execução.  

Na parte da tarde, já com a presença de 21 conselheiros entre titulares e suplentes, 
foram definidas as diretrizes prioritárias para os temas: Saúde, Resíduos Sólidos, 
Saneamento, Meio Ambiente e Uso do Solo, Água, Abastecimento e Mata Ciliar, Produção, 
Comércio e Sustentabilidade Local. 

A próxima reunião foi confirmada para o dia 29 de novembro, no mesmo horário e 
local. 

Eu, Consuelo Pamplona, assessora de comunicação, assino a presente ata, 
juntamente com os demais participantes.   

 
 


